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Laagveenherstel  
door vernatting

Terug naar oernatuur in de vallei van de Zwarte Beek

Willem-Jan Emsens, Camiel Aggenbach, Chris Dictus, Fons Smolders, Erik Verbruggen & Rudy van Diggelen

Laagvenen zijn grondwatergevoede moerassen die van nature grote hoeveelheden koolstofdioxide (CO2) 

opnemen uit de atmosfeer, wat vervolgens duizenden jaren lang wordt opgeslagen in het veen. Laagvenen 

staan wereldwijd onder druk door intensivering van het landgebruik en toenemende ontwatering. Ontwatering 

leidt tot oxidatie van veen, waarbij CO2 opnieuw vrijkomt door versnelde afbraakprocessen en zo bijdraagt tot 

de klimaatopwarming. Herstel van venen kan in eerste instantie door vernatting van verdroogde venen. 

Hoewel de meeste laagvenen in het dichtbevolkte Vlaanderen al eeuwen geleden zijn ontgonnen, zijn er lokaal 

nog prachtige (en vaak verdroogde) laagveenrestantjes te vinden. Bescherming en herstel van deze restantjes 

is momenteel een topprioriteit binnen het Europese Natura2000 netwerk. Vernatting van verdroogd veen leidt 

echter niet altijd tot terugkeer van de oorspronkelijke situatie en de reactie van vegetatie, bodemchemie en 

bodemleven is soms moeilijk voorspelbaar. In dit artikel presenteren we een greep uit de resultaten van bijna 

een decennium aan vernattingsonderzoek in het grootste laagveencomplex van Vlaanderen: de vallei van de 

Zwarte Beek in Limburg.

Overzichtsfoto Vallei van de Zwarte Beek (© Christof van Ackere)
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De vallei van de Zwarte Beek ligt ingebed tussen de hogere 
zandruggen van Leopoldsburg en Beringen. Het is op deze met 
bos en heide bedekte Kempische zandgronden dat regenwater 
infiltreert om vervolgens tientallen tot zelfs honderden jaren 
later als kwelwater uit te treden in de flanken en in de laagste 
delen van de Zwarte Beekvallei. De continu natte en zuurstofloze 
omstandigheden creëren daar de ideale condities voor accumu-
latie van veen. Op sommige locaties reikt het veenpakket zelfs 
tot meer dan vijf meter diepte, met een veenbasis die naar schat-
ting meer dan 12.000 jaar oud is (Allemeersch 2010). De Zwarte 
Beek is zo van vitaal belang voor het Europees beschermde habi-
tattype Overgangs- en trilveen (H7140).

Spijtig genoeg is de vallei niet gespaard gebleven van eeuwen-
lange ontwatering en verdroging ten behoeve van hooiland-
beheer. Bovendien werd er lokaal veen (of ‘turf’) en ijzererts 
gewonnen (Burny & Lejeune 1999). In de jaren ’80 van vorige 
eeuw verdroogde de vallei nog sterker door het drastisch uitdie-
pen van de Oude Beek, ondanks het feit dat de landbouwkun-
dige waarde van de veengronden er nihil was geworden en het 
huidige natuurbeheer zijn intrede deed. Ondertussen weten we 
dat verdroogd veen ‘dood’ is: het is in staat van ontbinding, het 
functioneert niet meer zoals vroeger en het kan geen typische 
veenvegetatie meer herbergen. Daarnaast is het ontwaterde 
veenpakket een continue bron van CO2 door de voortschrij-
dende afbraak van veen door oxidatie. Naar schatting verliest 
een verdroogd veen gemiddeld 30 tot 40 ton CO2 per hectare 
per jaar (Kwakernaak et al. 2010, Couwenberg 2011). Dit gege-
ven is niet langer verdedigbaar in het licht van de huidige 
klimaatproblematiek.

Het stopzetten van veenoxidatie door vernatting is altijd een 
cruciale eerste stap in het herstel van ontwaterde venen. 
In de Zwarte Beekvallei werken Natuurpunt, de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap Natuur & Bos (ANB) 
mede daarom aan natuurinrichting en veenherstel door vernat-
ting. In datzelfde kader deden we al bijna tien jaar uitgebreid 
onderzoek naar het effect van deze vernatting op de bodemche-
mie, de vegetatie en het bodemleven.

Vernatting in de praktijk

De kwaliteit van water staat centraal in het veenherstel. In een 
laagveen zoals de Zwarte Beekvallei speelt het uittreden van 
met mineralen verrijkt grondwater van nature een belang-
rijke rol. Het vasthouden van regenwater is om deze reden 
onvoldoende om het laagveen te herstellen. Regenwater is 
immers mineralenarm en vaak ook verzuurd en heeft een heel 
andere samenstelling dan grondwater. Als gevolg daarvan is 
het onmogelijk om bovenop een regenwaterlens een typische 
basenminnende laagveenvegetatie terug te krijgen. Het stimu-
leren van overstroming met oppervlaktewater is eveneens niet 
wenselijk omwille van de meestal slechte waterkwaliteit van 
het Vlaamse beken- en rivierennetwerk, gekenmerkt door hoge 
concentraties aan voedingsstoffen en huishoudelijke vervui-
lende stoffen. Om die redenen wordt in de Zwarte Beekvallei 
ingezet op het grootschalig vernatten met grondwater door het 
verhogen van de kweldruk. En hiervoor moet men ingrijpen op 
landschapsschaal. 

De Zwarte Beekvallei wordt momenteel doorkruist door de Oude 
beek. Deze onnatuurlijke en diep geruimde beek vangt het kwel-
water weg en draineert bijgevolg de hele vallei. Het ondieper 
maken van deze beek is dan ook een belangrijke eerste stap tot 
vernatting, in combinatie met het dempen van de lokale draina-
gesloten (De Becker 2017). Daarnaast is de kweldruk in de vallei 
ook afhankelijk van de hoeveelheid regenwater die infiltreert op 
de hogere zandgronden en dat is dan weer deels afhankelijk van 
de vegetatie. Vooral naaldbossen hebben een negatief effect op de 
grondwateraanvulling. Hun naalden vangen jaarlang een groot 
deel van het regenwater weg, waarna het water verdampt en dus 
niet in de bodem terechtkomt. Bovendien onttrekken bossen ook 
veel water uit de bodem via het wortelstelsel. Het openhouden 
van heides op de hogere zandgronden of het actief omvormen 
van naaldbos tot heide, heischraal grasland of loofbos leidt ertoe 
dat meer regenwater in de bodem kan infiltreren. Dit water kan 
vervolgens decennia later als kwelwater in de vallei uittreden.

Gevolgen van vernatting voor bodemchemie

Onder het metersdikke veenpakket van de Zwarte Beekvallei 
bevinden zich dikke lagen ijzerzandsteen (glauconiet) uit de 
formatie van Diest (Allemeersch 2010). Omdat het grondwater 
jarenlang door deze minerale ondergrond percoleert alvorens 
uit te treden aan het bodemoppervlak, is het kwelwater in de 
Zwarte Beekvallei verrijkt met ijzer. Dit is zichtbaar aan de 

Ontwikkeling van snavelzegge-holpijpmoeras na vernatting van ijzer-  

en fosforrijke veengrond. (© Camiel Aggenbach)
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roestrode kleur van het water, veroorzaakt door ijzeroxidatie in 
contact met zuurstof (‘roest’). Omdat het ijzer de capaciteit heeft 
fosfaat te binden (Lamers et al. 2005), wordt verondersteld dat de 
beschikbaarheid van fosfor voor de vegetatie afneemt door de 
grote ijzerinflux. In theorie is dit wenselijk voor de vegetatieont-
wikkeling aangezien het fosforoverschot als een van de grootste 
bedreigingen voor soortenrijke vegetatie in West-Europa wordt 
gezien. Maar de werkelijkheid is complexer omdat ijzer een 
dubbelzinnige rol blijkt te spelen.

IJzerrijke veenbodems blijken ware vangnetten te zijn voor 
fosfor. Uit recent onderzoek in tientallen laagvenen doorheen 
Europa is gebleken dat venen met grote bodemvoorraden van 
ijzer nagenoeg zonder uitzondering ook grote bodemvoorra-
den van fosfor hebben (Emsens et al. 2017). Dat geldt in sterke 
mate ook voor de Zwarte Beekvallei (Figuur 1). Het principe is 
simpel: eens fosfor in een ijzerrijke bodem terechtkomt, ofwel 
via de natuurlijke weg, omdat ijzerrijk grondwater vaak ook rijk 
is aan fosfor, ofwel door bemesting, spoelt het vervolgens niet 
of nauwelijks nog uit via grond- of oppervlaktewater. Wanneer 
als gevolg van oxidatie het veen wordt aangetast, verdwijnt er 
koolstof naar de atmosfeer waardoor het veen inklinkt (= het 
inzakken van de veenbodem onder invloed van verdroging). Het 
in het veen aanwezige ijzer en fosfor blijven echter in de geoxi-
deerde (‘veraarde’) toplaag achter, waardoor de gehalten van 
deze elementen relatief toenemen (Smolders et al. 2013, Emsens 
et al. 2016). Dit vangneteffect wordt met name problematisch 
na vernatting van het verdroogde en ingeklonken veen: onder 
droge en zuurstofrijke omstandigheden is de binding van fosfor 
aan ijzermineralen relatief sterk, maar onder natte en zuurstof-
loze omstandigheden reduceren de ijzermineralen, waarbij het 
fosfor in grote hoeveelheden vrij kan komen (Lamers et al. 2005). 
Het fosfor wordt dan makkelijk beschikbaar voor de vegetatie. 
Vernatte ijzerrijke venen blijken dus ware fosforbommen.

Vernatting heeft niet alleen een effect op de nutriëntenhuishou-
ding, maar ook op de koolstofuitstoot uit het veen (Box 1) en de 
bodemzuurtegraad. Langdurig verdroogd veen is vaak verzuurd 
(lagere pH) door een combinatie van door zuurstof gestuurde 
afbraak van het veen en oxidatieprocessen, waarbij verzurende 
waterstofionen (H+) vrijkomen. Bovendien spoelen basen die de 
bodem bufferen tegen verzuring (zoals calcium) makkelijk uit 
naar diepere bodemlagen. Deze basen worden bij het wegval-
len van de aanvoer van basenhoudend grondwater niet meer 
opnieuw aangevuld. Wanneer het verdroogde veen weer onder 
water wordt gezet, leidt dit snel tot een vermindering van de 

Figuur 1. De fosforvoorraad in relatie tot de ijzervoorraad (per liter veenbodem) 

in 30 verschillende laagveengebieden doorheen Europa (R2 = 0,74, log-log schaal). 

Twee verschillende locaties uit de Zwarte Beekvallei zijn met rode punten 

weergegeven. De groene stippellijn is de streefwaarde voor fosfor (3,3 mmol 

P/L veen) waaronder de ontwikkeling van natte mesotrofe natuur, zoals kleine 

zeggemoeras, mogelijk is. De veenbodem van de Zwarte Beekvallei ligt ruim boven 

deze streefwaarde en is dus erg rijk aan fosfor (Emsens et al. 2017).
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Box 1: Venen als koolstofreservoirs
Planten nemen actief koolstofdioxide (CO2) op door fotosyn-
these, waarbij koolstof in het plantenweefsel wordt opgesla-
gen en zuurstof wordt geproduceerd. Natte en zuurstofloze 
omstandigheden in veenbodems leiden tot een trage afbraak 
van afgestorven plantenmateriaal en de koolstof daarin, 
waardoor netto veenvorming kan optreden. Het in veen 
opgeslagen koolstof wordt doorgaans gedurende minstens 
duizenden jaren gestabiliseerd. Miljoenen jaren later kan het 
zelfs onder hoge druk transformeren naar bruin- en steen-
kool. Wereldwijd bevatten venen naar schatting ongeveer een 
derde van alle terrestrische koolstof. Door ontwatering vinden 
er echter desastreuse omschakelingen plaats en verschuift 
de hele koolstofbalans, want het binnendringen van zuurstof 
in de veenbodem zorgt voor een zeer snelle veenafbraak. Het 
veen dat duizenden jaren nodig had om te accumuleren, kan 
al binnen decennia na ontwatering grotendeels zijn afgebro-
ken. Het koolstof in de bodem wordt hierbij terug omgezet 
naar CO2, wat vervolgens op grote schaal naar de atmosfeer 
ontgast. Dit proces draagt sterk bij aan de klimaatopwar-
ming die we momenteel ervaren. Vernatting van ontwaterd 

veen is dan een eerste cruciale stap om het koolstofverlies in 
te perken, met als ultieme doel het herstel van hernieuwde 
veenopbouw. Recent onderzoek in de Zwarte Beekvallei heeft 
uitgewezen dat de uitstoot van CO2 al binnen een paar weken 
na vernatting kan worden gehalveerd (Figuur 3). Hier zit 
echter wel een addertje onder het gras: de natte en zuurstof-
loze omstandigheden in het veen vormen een ideaal habitat 
voor methaan producerende (oer)bacteriën. Vernatting van 
veen kan dus tegelijkertijd leiden tot een hogere uitstoot van 
methaangas (CH4). Methaangas is een ongeveer 25 keer ster-
ker broeikasgas dan CO2, wat betekent dat 1 ton CH4 een net zo 
grote bijdrage levert aan het broeikaseffect en dus de klimaat-
verandering als 25 ton CO2. Een dergelijke hoge methaanuit-
stoot is voornamelijk meetbaar gedurende de eerste jaren 
na vernatting en kan in de loop der jaren afnemen door de 
uitbreiding van methaan-oxiderende bacteriën. Hoewel de 
opname van CO2 moet worden afgewogen tegen de uitstoot 
van CH4 na vernatting, geldt dat een netto opname van kool-
stof door de potentieel hernieuwde veenopbouw op langere 
termijn gunstig is voor het klimaat.
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bodemzuurtegraad (hogere pH) (Figuur 2). Deze stijging van pH 
na vernatting is een gevolg van microbieel gestuurde reduc-
tieprocessen die plaatsvinden in zuurstofarme milieus. In de 
Zwarte Beekvallei zijn het vooral de grote voorraden van geoxi-
deerde ijzermineralen die na vernatting worden gereduceerd 
en dit proces is rechtstreeks gekoppeld aan de consumptie van 
(zure) waterstofionen (Aggenbach et al. 2013). Daarnaast speelt 
een herstelde toevoer van basenhoudend grondwater ook een 
belangrijke rol. Vernatting is daarom de beste maatregel om 
verzuring tegen te gaan. Soms wordt nog verondersteld dat 
ondiepe greppels gegraven moeten worden om oppervlakkig 
regenwater af te voeren en daarmee ‘zure’ neerslaglenzen in de 
toplaag te voorkomen. Dit is echter niet nodig: afwatering werkt 
verzuring juist in de hand door oxidatie van veen en vormt een 
knelpunt voor hernieuwde veenvorming.

Vernatting en vegetatieontwikkeling

Vernatting van veen heeft een belangrijke impact op de vege-
tatie. Graslandsoorten die het goed doen op verdroogd veen, 

zoals Gestreepte witbol en Reukgras, kwijnen weg wanneer 
ze permanent onder water komen te staan en maken plaats 
voor schijngrassen zoals zeggen en russen. Onder voedselarme 
omstandigheden kan vernatting in combinatie met de stijgende 
pH soms leiden tot de ontwikkeling van veenvormende kleine 
zegge- en slaapmosvegetatie, wat in het huidige gecultiveerde 
landschap een extreem zeldzaam habitattype geworden is. 
Dergelijke vegetatie wordt gedomineerd door de wat kleinere 
zeggensoorten waaronder Schubzegge, Veenzegge, Tweehuizige 
zegge, Ronde zegge of Draadzegge. De moslaag wordt 
gekenmerkt door bijzondere soorten zoals Reuzenpuntmos, 
Viltnerfmos, Sterrengoudmos en diverse soorten schorpioenmos.

Vernatting in de vallei van de Zwarte Beek leidt tot een gradu-
eel herstel van veenvormende vegetatie, maar de meeste van 
bovengenoemde kensoorten blijven desondanks afwezig. Dit 
kan te wijten zijn aan beperkte verbreiding, o.a. door de grote 
afstand tot bronpopulaties, maar de vestiging en groei van deze 
soorten is mogelijk ook beperkt door de veel te hoge fosforbe-
schikbaarheid in de vernatte ijzerrijke veenbodem. Als vuist-
regel kan worden aangenomen dat de totale fosforvoorraad 
bij voorkeur lager moet zijn dan 3,3 mmol (± 100 mg) P per liter 
veenbodem (Emsens et al. 2017). Boven deze grenswaarde wordt 
de ontwikkeling van laagproductieve natte vegetatietypen 
onwaarschijnlijk door een veel te competitief milieu gedomi-
neerd door grote zeggesoorten en andere grote moerasplanten. 
De dominantie van hoge en snelgroeiende soorten zorgt ervoor 
dat er nog maar weinig licht op de bodem terecht komt, zodat 
de kleinere en vaak zeldzame soorten nog maar moeilijk kunnen 
overleven (Emsens et al. 2018). Daarnaast zijn hoge concentra-
ties opgelost ijzer ook toxisch voor vele soorten (Emsens et al. 
2016). Het vegetatietype dat we doorgaans terugvinden onder 
dergelijke ijzer- en fosforrijke natte omstandigheden is het 
waardevolle maar vrij voedselrijke ‘snavelzegge-holpijpmoe-
ras’, gekarakteriseerd door een hoge abundantie van middel-
grote zeggesoorten (bv. Snavelzegge) en Holpijp, met lokaal 
Wateraardbei, Slangenwortel en Waterdrieblad (Aggenbach 
et al. 2011, Emsens et al. 2016). De moslaag wordt gedomineerd 
door een select aantal algemene soorten zoals Gewoon en 
Hartbladig puntmos. Op de wat zuurdere plekken komen ook 

Figuur 2. Toename (gemiddelden ± standaardfout) in bodem-pH na vernatting 

van verdroogd ijzerrijk veen in de Zwarte Beekvallei. Binnen een paar maanden 

na vernatting stijgt de pH van het veen met meer dan één eenheid, d.w.z. dat de 

bodem een factor tien minder zuur werd.

Figuur 3. De uitstoot van koolstofdioxide (links) en methaangas (rechts) uit langdurig ontwaterd en recent (= 15 weken) vernat veen uit de Zwarte Beekvallei. Vernatting leidt 

snel tot een halvering van de koolstofdioxide-emissie, maar ook tot een toename in methaangas-emissie.
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veenmossen (o.a. Haakveenmos) naar voren, maar deze horen 
in natuurlijke basenrijke laagvenen geen grote oppervlakten 
in te nemen. Het snavelzegge-holpijpmoeras heeft zich in de 
Zwarte Beekvallei sterk uitgebreid ten gevolge van vernatting, 
wat onder andere zeer gunstig blijkt te zijn voor de Watersnip, 
die het biotoop gebruikt als broed- en foerageergebied. Het blijft 
nu nog de vraag of en hoe dit habitat zich verder zal ontwikkelen 
gedurende de komende decennia en of het uiteindelijk zal evolu-
eren richting een nog soortenrijkere kleine zeggenvegetatie.

Grote omschakelingen in het bodemleven

Ook het bodemleven reageert op vernatting. Macro- en meso-
fauna zoals regenwormen, springstaarten en mijten gaan in 
aantal achteruit door de nieuw gecreëerde waterverzadigde 
en zuurstofloze omstandigheden. Omdat onder andere deze 
faunagroepen verantwoordelijk zijn voor het fragmenteren en 
verteren van het veen, is deze omschakeling een stimulans voor 
hernieuwde veenopbouw. De enige groep die doorgaans vrij 
goed blijft gedijen onder dergelijke extreme omstandigheden is 
die van de voor ons vrijwel onzichtbare prokaryoten: de eubacte-
riën en de oer-bacteriën (archaea). Maar ook binnen deze groep 
vinden er op gemeenschapsniveau omschakelingen plaats na 
vernatting. Dankzij de nieuwe generatie van op DNA gebaseerde 
technieken (metabarcoding, zie ook Brys et al. in dit nummer) is 
het nu ook mogelijk om deze veranderingen in beeld te brengen. 
In de Zwarte Beekvallei is gebleken dat bepaalde microbiële 

groepen relatief achteruitgaan na vernatting, in dit geval voor-
namelijk de Verrucomicrobia, Proteobacteria en Acidobacteria. 
De stammen Chloroflexi en Actinobacteria, die doorgaans alge-
meen zijn in venen, worden dan weer relatief talrijker na vernat-
ting (Figuur 4). 

Maar wat bekent dit nu voor het functioneren van het ecosys-
teem? Op dit moment is het niet mogelijk om dergelijke bacte-
riële verschuivingen te linken aan concrete veranderingen in 
ecosysteemfuncties. Wel zijn er enkele duidelijke patronen. De 
Acidobacteria gedijden bijvoorbeeld goed onder wat zuurdere 
omstandigheden. Omdat vernatting van ijzerrijk verdroogd 
veen tot een stijging van pH leidt (Figuur 2), is de afname van 
Acidobacteria na vernatting een logisch gevolg. De afname van 
de uiterst diverse Proteobacteria en Verrucomicrobia kan dan 
weer een direct gevolg zijn van de nieuw gecreëerde zuurstof-
loze omstandigheden: deze stammen bevatten bijvoorbeeld veel 
methaan oxiderende bacteriën, die doorgaans wat beter gedijen 
in niet al te zuurstofarme milieus. Daarnaast neemt het relatieve 
aandeel oerbacteriën na vernatting toe ten opzichte van het 
aandeel eubacteriën. Deze oerbacteriën vertegenwoordigen 
vaak niet meer dan een paar procent van de totale bacteriële 
gemeenschap, maar bevatten wel alle methaan producerende 
microben. Wanneer deze groep in aantal toeneemt, correleert 
dit veelal met een verhoogde uitstoot van methaangas uit het 
veen (Box 1).

Aanbevelingen voor beheer en knelpunten

Vernatting is een cruciale stap in het herstel van verdroogde en 
ontwaterde venen en leidt in de Zwarte Beekvallei op de meest 
gunstige plekken veelal tot de ontwikkeling van het voor ijzerve-
nen kenmerkende en vrij voedselrijke ‘snavelzegge-holpijpmoe-
ras’. Hoewel dit nog geen ontwikkeling is naar de soortenrijkere 
kleine zegge-slaapmos begroeiingen, is dit toch al een zeer grote 
winst voor de biodiversiteit. Een van de grootste knelpunten 
voor vernatting in de Zwarte Beekvallei is momenteel nog de 
grote mate van habitatversnippering en de daaraan gekoppelde 
heterogeniteit in menselijk landgebruik. Aangezien de Zwarte 
Beekvallei een grote regio beslaat, moet men op landschaps-
schaal durven redeneren: een compleet ecosysteem dient te 

Natuurinrichting in de Zwarte Beekvallei. (© Christof van Ackere) Oxidatie van ijzer verklaart de typisch roestrode kleur van het kwelwater in de 

Zwarte Beekvallei. (© Willem-Jan Emsens)

Figuur 4. Het relatieve aandeel van de meest abundante bacteriële stammen in 

verdroogd veen (links) en vernat veen (rechts) in de Vallei van de Zwarte Beek. De 

oerbacteriën (archaea) zitten voornamelijk in de restgroep; deze restgroep bestaat 

verder uit een verzameling van tientallen weinig abundante stammen. 
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worden hersteld en niet één of enkele percelen. De aankoop van 
alle overblijvende en verdroogde veensnippers in de beekvallei 
ten behoeve van veenherstel is dus een absolute prioriteit.

Herstel hoeft tenslotte niet gelimiteerd te blijven tot enkel 
vernatting. Het lokaal verwijderen van de sterk veraarde toplaag 
van het veen, die meestal onevenredig rijk is aan ijzer en fosfor, 
biedt vaak meer kansen voor het herstel van laagproductieve 
vegetatietypen. Recent onderzoek heeft bijvoorbeeld aange-
toond dat afgraven van een veraarde veenlaag op termijn 
meestal leidt tot een toename in biodiversiteit en een afname 
in methaanuitstoot (Emsens et al. 2015, Zak et al. 2018). Toch is 

enige voorzichtigheid wel geboden: afgraven leidt immers tot 
maaiveldverlaging, wat het risico inhoudt op verdroging van 
omliggende percelen. Daarnaast heeft afgraven van de toplaag 
enkel zin als de diepere lagen significant armer zijn aan fosfaat. 
Een uitgebreide ecohydrologische en bodemchemische studie 
moet hier dan steeds aan voorafgaan. Tenslotte blijft het nog 
een belangrijke vraag of vernatte ijzerrijke venen op termijn ook 
opnieuw veen zullen accumuleren. Alleen een langjarige moni-
toring van de effecten van vernatting kan hier duidelijkheid over 
verschaffen. In de tussentijd is het vooral van belang om op grote 
schaal te blijven vernatten, want het volgende lijdt geen twijfel: 
verdroogd veen is dood en degradeert alleen maar verder.

SUMMARY

Emsens W.-J. et al. (2019) Fen restoration by rewetting: back to 
primeval nature in the Valley of the Zwarte Beek. Natuur.focus 18(2): 
60-65.[in Dutch]

Groundwater-fed peatlands are severely threatened by drainage: subse-
quent peat oxidation results in carbon loss, nutrient release and loss of 
biodiversity. Rewetting is a crucial first step towards the restoration of 
peatland functioning. We investigated the effects of rewetting on bio-
geochemistry, vegetation and prokaryote communities in the largest 
groundwater-fed peatland in Flanders: the Valley of the Zwarte Beek. 
Rewetting in the Zwarte Beek leads to an increase in soil pH, but also 
to the release of phosphates from the iron-rich peat soil. In response 
fen meadow plant communities shift to wet eutrophic communities 
of medium-sized sedges and common wetland species dominate the 
moss layer. Nonetheless the overall effect of rewetting was positive for 
flora and fauna. The loss of carbon dioxide from the peat soil dropped 
significantly already within a few weeks after rewetting, although this 
was somewhat counterbalanced by an increase in methane emission. 
These shifts corresponded with shifts in microbial communities, with 
an increase in the relative abundance of archaea. Although rewetting is 
without doubt a pivotal first step in peatland restoration, long-term mo-
nitoring is required to fully comprehend the long-term effects.
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