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Veengebieden  
in riviervalleien

Koolstofhotspots gevormd door mens en rivier

Ward Swinnen, Renske Hoevers, Alexander James, Nils Broothaerts & Gert Verstraeten

Bij het woord veengebieden denken we misschien spontaan aan de uitgestrekte vlaktes van het Hoge Noorden 

of moerassige regenwouden, maar ook in Vlaanderen komt veen veelvuldig voor, voornamelijk in valleigebieden. 

Deze venen vonden hun oorsprong net na de laatste ijstijd en bedekten gedurende duizenden jaren grote delen 

van het valleilandschap. Door steeds toenemende menselijke impact verdwenen de afgelopen eeuwen vele 

veengebieden, onder een dikke laag sediment door bodemerosie in de leemstreek of in de stoof door turfwinning 

in de Kempen. Door hun belangrijke rol als koolstof- en waterbuffer is de interesse in veengebieden de laatste 

jaren sterk toegenomen. Toch weten we eigenlijk niet zo veel over veen in Vlaanderen. Welke rol speelde veen 

in de geschiedenis van onze valleilandschappen en wat brengt de toekomst? In dit artikel bekijken we het 

belang van veen in onze landschappelijke geschiedenis en hoe we veengebieden kunnen gebruiken als 

bondgenoot in de strijd tegen CO2
-uitstoot en droogte.

Veen is een biologisch sediment, grotendeels bestaande uit dode 
biomassa, dat zich opstapelt doordat de biomassaproductie van 
de vegetatie hoger ligt dan de afbraak. Een trage afbraak hangt 
meestal samen met waterverzadigde omstandigheden, waarbij 
een gebrek aan zuurstof in de bodem de afbraak door schim-
mels en bacteriën belemmert (Holden 2005). Er bestaat geen 
eenduidige definitie voor veen, maar de Belgische bodemkaart 
hanteert bijvoorbeeld een definitie van minstens 30% organisch 
materiaal en een minimumdikte van 30 centimeter (Van Ranst 
& Sys 2000). Een veengebied is een gebied met een natuurlijk 
gevormde veenlaag aan het oppervlak. De vorming van veen 
is een zeer traag proces en onder gunstige omstandigheden 
neemt de dikte van een veenlaag met ongeveer 1 à 2 millime-
ter per jaar toe. Daardoor duurt de ontwikkeling soms ettelijke 

millennia. Omwille van hun specifieke groeiomstandigheden 
zijn veengebieden relatief zeldzaam op een globale schaal. Een 
recente studie schat de totale oppervlakte veen op 4,23 miljoen 
vierkante kilometer (Xu et al. 2018). Hoewel veen voorkomt in 
quasi alle klimaten, ligt veruit het meeste in het Hoge Noorden 
(Canada, Scandinavië en Siberië) en in de tropische laaglanden 
(Amazone- en Congobekken en Indonesië). Hoewel ze slechts 
3% van het oppervlak innemen, staan veengebieden wel in 
voor ongeveer een derde van de totale bodemkoolstofvoorraad 
(Gorham 1991). Dat is meer dan twee keer zoveel als in de bomen 
van alle bossen ter wereld. Dit enorme potentieel voor koolstof-
stockage is het gevolg van de organische aard van veenbodems. 
Ongeveer een kwart tot de helft van het veen bestaat uit orga-
nische koolstof, hetgeen bij een goed ontwikkelde veenlaag leidt 

Kort en bondig

 ◼ Veen komt veelvuldig voor in Vlaamse riviervalleien, zowel 
aan het oppervlak als begraven.

 ◼ Voor vier bestudeerde rivierbekkens blijkt dat de valleibo-
dems slechts 10 tot 20% van het bekkenoppervlak innemen. 
Ze staan wel in voor 50 tot 65% van de organische koolstof-
opslag in het bekken, grotendeels door het voorkomen van 
veenlagen.

 ◼ Met een nieuw veenmodel bestuderen we de evolutie van 
veen in valleigebieden, via verschillende scenario’s die het 
effect van natuurlijke processen en menselijke impact op 
veengroei bekijken.

 ◼ Door historische turfwinning is de hoeveelheid veen op veel 
locaties nog steeds lager dan onder natuurlijke omstandig-
heden. Er is daarom een groot potentieel voor veengroei.

 ◼ Het aantal en de positie van rivierkanalen bepalen groten-
deels het potentieel voor veenvorming.

 ◼ Reduceren van het aantal kanalen en het verondiepen van 
de kanaalbedding kan negatieve effecten van klimaatver-
andering op veengroei compenseren.
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tot een stockage van enkele honderden kilogram koolstof per 
vierkante meter. Dat is vele malen meer dan in minerale bodems. 
Doordat veen voornamelijk uit biomassa bestaat, heeft het ook 
andere fysische en chemische eigenschappen dan de meeste 
bodemtypes die vooral bestaan uit mineraal materiaal zoals 
zand of klei. Deze afwijkende eigenschappen resulteren in een 
unieke flora en fauna. Hoewel het aantal soorten vaak eerder 
beperkt is, bevatten veengebieden talrijke specialistsoorten 
die zich goed hebben aangepast aan deze atypische omgeving 
(Wieder et al. 2006). De vezelige structuur van de opgestapelde 
plantenresten geeft veen ook een enorm potentieel om water op 
te slaan. Een gezonde veenlaag bestaat voor ongeveer 90% uit 
water. Wereldwijd zit ongeveer 10% van de vloeibare zoetwater-
voorraad in veen vervat (Joosten & Clarke 2002). Omwille van de 
belangrijke rol in de koolstof- en watercycli is de wetenschappe-
lijke interesse in veen de laatste jaren sterk toegenomen.

Veen in valleigebieden als buitenbeentje

Hoewel minder wijdverspreid dan in Noord-Europa komen veen-
gebieden ook voor in meer gematigde streken zoals Vlaanderen 
(Brown et al. 2018, Notebaert & Verstraeten 2010). Op locaties 
in het landschap met de juiste omstandigheden, zoals rivier-
valleien of lokale depressies, kan veen voorkomen. Het tijdstip 
van ontstaan kan sterk variëren, maar de meeste veengebieden 
in Europa zijn duizenden jaren oud. Ze ontstonden tijdens de 
overgang van de laatste ijstijd naar het warmere Holoceen, het 
geologisch tijdvak waar we ons nog steeds in bevinden (Morris 

et al. 2018, Swinnen et al. 2020). Tijdens die transitie zorgden 
toenemende temperaturen voor een grotere biomassaproductie 
en een toenemende neerslag voor waterverzadiging van slecht 
drainerende locaties, hetgeen veengroei deed starten (Treat et al. 
2019). De laaggelegen positie van de valleibodem, vaak aange-
vuld met kwelwater, zorgt voor voldoende natte omstandighe-
den om veengroei toe te laten (Figuur 1).

In een vallei met een goed ontwikkeld veengebied gebeurt de 
drainage vaak via een netwerk van kleine poeltjes en geultjes, 
met een zeer trage en verspreide drainage als gevolg (Figuur 2). 
Een eerste aspect waarin valleiveen afwijkt van andere veenty-
pes is het feit dat de Vlaamse riviervalleien reeds enkele duizen-
den jaren menselijke invloed hebben ondergaan. Dit in tegen-
stelling tot de uitgestrekte veengebieden in het Hoge Noorden 
en de tropen, die tot zeer recent in grote mate gespaard gebleven 
zijn van menselijke invloed. Deze impact kan variëren van zeer 
directe ingrepen zoals turfwinning, drainage of het rechttrekken 
van een rivier tot meer indirecte impact, zoals landgebruiksver-
anderingen en bodemerosie die leidt tot sedimentafzetting in de 
valleibodem (Figuur 2) (Burny 1999, Verstraeten et al. 2017). Deze 
complexe geschiedenis van rivierprocessen en menselijke acti-
viteiten heeft geleid tot een brede waaier aan riviervalleien. In 
sommige valleien stroomt het water door meerdere kleine mean-
derende geultjes of kanalen, terwijl in andere slechts één grote 
rechtgetrokken stroomgeul ligt. Dit is een tweede aspect waarin 
valleiveen verschilt van andere veentypes. Aangezien veengroei 
een traag proces is, vormt het zich vaak in landschapsposities 

Figuur 1. De vallei van de Zwarte Beek ter hoogte van het Militair domein Leopoldsburg. (© Ward Swinnen)
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die voldoende stabiel zijn om veengroei gedurende een langere 
periode toe te laten. Riviervalleien zijn vaak dynamisch doordat 
de beek, rivier of stroomgeul van positie kan veranderen, waar-
bij ze sedimenten kunnen eroderen en opnieuw afzetten. Deze 
venen vormen zich dus in een omgeving waar een deel van de 
gevormde veenlaag weggespoeld kan worden door bewegende 
kanalen. Op locaties in het landschap die dynamisch zijn, krijgt 
een dunne veenlaag vaak niet voldoende tijd om zich te vormen. 
Ten slotte is er nog een derde aspect waarin valleiveen afwijkt 
van de andere veentypes. Het globaal meest voorkomende type 
veen is hoogveen. In België kan dat aangetroffen worden op 
de Hoge Venen en in specifieke locaties in de Kempen (Deforce 
et al. 2007). Hoogveen groeit op locaties in het landschap waar 
neerslag de enige bron van water is (ombrotroof). Aangezien 
neerslag amper nutriënten bevat, is hoogveen een zeer nutri-
enten-arm systeem en bovendien erg gevoelig voor veranderin-
gen in neerslagpatronen. In een riviervallei is de hydrologische 
situatie wat complexer. De waterstromen die een veengebied 
in een vallei voeden zijn divers en bestaan uit neerslag, maar 

ook grondwater of kwelwater en rivierafvoer (Figuur 2). Verder 
kan een veenlaag water verliezen door verdamping of drainage 
naar het rivierkanaal of het grondwater. Al deze uitwisselingen 
moeten in rekening gebracht worden om de ontwikkeling van 
valleiveen goed te begrijpen. 

Veen in de Vlaamse riviervalleien

De sedimenten die in de loop der tijden afgezet zijn in de vallei-
bodem kunnen inzicht geven in de geschiedenis en dynamiek 
van de riviervallei. Zo wijzen grove sedimenten zoals zand en 
grind op de stroming in een rivierkanaal, terwijl klei afgezet 
wordt in rustig water, zoals in een komgrond na een overstro-
ming. Op basis van honderden bodemboringen langsheen 
dwarsprofielen door de valleibodem werd de opbouw van een 
aantal Vlaamse riviervalleien gereconstrueerd (Notebaert et al. 
2009, Swinnen et al. 2020). Dit werd gedaan voor valleien in de 
leemstreek (Dijle, Gete en Mombeek), zandleemstreek (Demer) 
en zandstreek (Bosbeek, Zwarte beek en Grote Nete). Daarnaast 

Figuur 2. Schematische voorstelling van veengroei in een riviervallei met aanduiding van de verschillende sedimenttypes. De twee schetsen tonen veenvorming (a) onder 

natuurlijke omstandigheden en (b) onder verschillende soorten menselijke impact zoals erosie, drainage en turfwinning.

Figuur 3. Voorbeelden van dwarsdoorsneden doorheen (a) de riviervallei van de Dijle te Korbeek-Dijle en (b) de vallei van de Zwarte Beek ter hoogte van Koersel. Verticale 

lijnen geven de locaties van de bodemboringen aan, de horizontale afstand is de afstand langs het dwarsprofiel en de hoogte is uitgedrukt in meter boven zeeniveau/tweede 

algemene waterpassing (TAW). De vallei van de Dijle is gelegen in de leemstreek en de vallei van de Zwarte beek in de zandstreek. Beide tonen een duidelijk verschillend 

profiel. Het illustreert het contrast in landschappelijke evolutie.
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werden ook koolstofdateringen uitgevoerd op veen en intacte 
plantenresten die zich in de sedimenten bevonden. Door de 
concentratie van het radioactieve koolstof-14 te meten kan de 
ouderdom van het staal bepaald worden. Dat laat toe om de 
geobserveerde veranderingen te kunnen kaderen in de tijd. 

Uit de resultaten blijkt dat de vorming van veen in veel rivier-
valleien gedurende het Holoceen eerder regel dan uitzondering 
was. In de leemstreek waren de riviervalleien bedekt met uitge-
strekte veenmoerassen die ongeveer driekwart van de vallei-
bodem innamen. De aankomst van landbouw in onze streken 
vanaf 5000 v Chr. zorgde voor toenemende ontbossing en erosie 
op akkers. Vanaf de Romeinse tijd en de Middeleeuwen leidde 
een expansie van het landbouwareaal tot de afzetting van grote 
hoeveelheden sediment in de valleibodem, waarbij het veen 
werd begraven (Figuur 2b). Hierdoor raakte het veen bedolven 
en stopte de groei op de meeste locaties (Broothaerts et al. 2016). 
Dit proces is zeer uitgesproken in de leemstreek omwille van de 
hoge erosiegevoeligheid van leembodems en het uitgesproken 
reliëf, waarbij de leem van het plateau richting de vallei spoelt. 
Momenteel komt er nog weinig actieve veengroei voor in de 
leemstreek en bestaat de vallei uit een meanderende rivier die 
zich door de vallei slingert en bij overstromingen bijkomende 
erosiesedimenten afzet (Figuur 3a). 

In de zandstreek is de opbouw van de riviervalleien meer divers 
en is er geen duidelijke evolutie van het ene type sediment naar 
het andere. Veenlagen komen frequent voor, zowel aan het 
oppervlak als begraven. Verschillende soorten sediment wisse-
len elkaar vaak af, afhankelijk van de lokale context (Swinnen 
et al. 2020). In sommige rivierbekkens is de volledige vallei zelfs 
ingenomen door veen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de 
vallei van de Zwarte Beek (Figuur 3b). De reden voor het ontbre-
ken van deze transitie van veenmoeras naar overstromingsse-
dimenten in de zandstreek is het minder uitgesproken reliëf in 
het landschap en de lagere erosiegevoeligheid van zandbodems. 
Bijgevolg is de toevoer van erosiesedimenten vanop het plateau 
en hellingen naar de vallei veel kleiner dan in de leemstreek. Toch 
heeft de mens ook in de zandstreek een sterke impact gehad 
op de veengroei in de vallei. Turfsteken was een wijdverspreide 
activiteit in Vlaanderen vanaf de 14de tot de 19de eeuw (Figuur 
4). Zeker in zandig Vlaanderen zorgde een beperkte bosbedek-
king en de beschikbaarheid van uitgestrekte veengebieden in 
de riviervalleien ervoor dat turf veel gebruikt werd (Burny 1999, 
Van Onacker 2014). Vaak bezaten families hun eigen perceel in 
de vallei waar turf gewonnen werd. Eens een perceel uitgeput 
was, werd het achtergelaten als plas of opgehoogd met mineraal 
sediment uit de omgeving om het opnieuw een nuttige toepas-
sing te geven, bijvoorbeeld als hooiland (Figuur 4). Gezien de 
zeer trage groeisnelheden van veen en de diktes die uitgegraven 
werden (1 tot 2 meter) was turfwinning zelden een duurzame 
activiteit en nam de hoeveelheid veen snel af. Wat achterbleef 
was een lappendeken van kleine perceeltjes waarvan de aanwe-
zigheid of dikte van veen sterk varieerde doorheen de vallei. Wat 
eens een uniform veengebied was dat de valleibodem bedekte, 
bleef achter als een kaas met gaten. 

Om het gebruik van de valleien voor de mens te verge-
makkelijken, werden de afgelopen eeuwen uitgebreide 

drainagenetwerken aangelegd. Omwille van de hoge waterstan-
den in veengebieden het hele jaar rond was ontwatering vereist 
om de vallei geschikt te maken voor eender welke menselijke 
activiteit (turfwinning, hooiland, weiland of bewoning). Het 
gevolg was een bijkomend verlies aan veen. Door het droogleg-
gen komt er zuurstof in het veen, waardoor bacteriën en schim-
mels biomassa kunnen afbreken waarbij CO2 vrijkomt. Dit zorgt 
ervoor dat de hoeveelheid veen jaar na jaar afneemt, de hoogte 
van het maaiveld zakt en de diepte van de watertafel weer dich-
ter bij het oppervlak komt te liggen. Na enige tijd moeten deze 
grachten verder uitgediept worden en begint de cyclus opnieuw.

Koolstofhotspots

Veengebieden spelen zowel globaal als regionaal een belang-
rijke rol in de koolstofcyclus. Door de gedetailleerde reconstruc-
ties van de valleiopbouw te combineren met labometingen van 
het koolstofgehalte van de verschillende sedimenttypes werd de 
totale stock aan organische koolstof begroot. Hieruit blijkt dat, 
hoewel de valleibodems in de bestudeerde rivierbekkens slechts 
10 tot 20% van het bekkenoppervlak innemen, de valleibodem 
instaat voor 50 tot 65% van de totale bodemkoolstofvoorraad in 
het bekken (Figuur 5) (Swinnen et al. 2020). Afhankelijk van het 
bestudeerde stroomgebied staan veenlagen in voor 45 tot 75% 
van de koolstofvoorraad in de valleibodems. Deze percentages 
zijn bovendien nog een onderschatting van het belang van veen 
in de totale koolstofstock aangezien ze gebaseerd zijn op de 
huidige veendiktes, die lager zijn dan voor de periode van turf-
winning. Dit toont aan dat valleien echte hotspots zijn voor kool-
stofstockage in het landschap. Bovendien laten de analyses van 
de valleisedimenten toe om de verdeling van organische koolstof 
met de diepte te bepalen. Dit is belangrijk voor de gevoeligheid 
van deze stocks voor bijvoorbeeld verdroging. In de leemstreek 
liggen de veenlagen begraven onder meerdere meters erosie-
sedimenten. Bij drainage aan het oppervlak of een langdurige 
droge zomer zal de watertafel in de vallei wel zakken, maar 
niet voldoende om het veen in contact te brengen met zuurstof. 
Bijgevolg is het veen in de valleien in de leemstreek relatief goed 
beschermd tegen periodes van droogte. Heel anders is dit voor 
de zandstreek, waar het veen zich veel dichter bij het maaiveld 

Figuur 4. Foto van turfkuilen in een Kempische beekvallei (Kleine Nete, 1911). 

(© Burny 1999)
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bevindt (Figuur 3). Hier zal een schommeling in de diepte van de 
watertafel een veel groter effect hebben op de waterverzadiging 
van het veen en dus ook op het behoud ervan. Deze verschillen 
in gevoeligheid tussen rivierbekkens zijn de laatste jaren steeds 
actueler geworden. Tijdens de lange droge zomers die de laatste 
jaren eerder de regel dan de uitzondering waren, kan de water-
tafel in een valleigebied tot op enkele meters diepte wegzakken. 
Terwijl dit in het ene bekken misschien amper een effect heeft 
op de veenlaag omdat ze diep begraven ligt, kan dit in een ander 
bekken zorgen voor een verregaande uitdroging en afbraak 
van het veen. Kennis over de lokale opbouw van de vallei is dus 
cruciaal om het risico op verdroging in te schatten en eventueel 
aangepast beheer uit te rollen.

Alluviaal veen bestuderen op lange termijn

Uit de gedetailleerde reconstructies van de opbouw van de 
bestudeerde valleien kunnen we afleiden dat valleiveen een 
veelvoorkomend fenomeen was in de Vlaamse valleigebieden. 
Hoewel het veen op vele plekken de afgelopen eeuwen verdwe-
nen of begraven is, was veengroei eerder de regel dan de uitzon-
dering gedurende het Holoceen. Ondanks het frequent voor-
komen van veen in onze valleigebieden is de (internationale) 
wetenschappelijke literatuur hieromtrent vreemd genoeg zeer 
beperkt (Swinnen 2020). Bovendien kunnen we de resultaten of 
kennis uit de veenliteratuur over andere geografische streken 
zoals het Hoge Noorden en de tropen maar moeilijk extrapoleren 
naar Vlaanderen. Dit enerzijds omwille van het feit dat alluviaal 
veen anders functioneert dan het meer frequent voorkomende 
hoogveen en anderzijds omwille van de lange geschiedenis van 
menselijke impact in onze streken. 

Metingen in het veld kunnen zeer nuttige resultaten ople-
veren, maar zijn vaak maar een momentopname. Daarom 
maken wetenschappers vaak gebruik van wiskundige model-
len waarin de belangrijkste processen voor veengroei zoals 

biomassaproductie, klimaat en hydrologie vervat zitten (Baird 
et al. 2012). Om meer inzicht te verkrijgen in de evolutie en het 
functioneren van deze gebieden werd een nieuw model ontwik-
keld dat veengroei in een rivierbekken kan simuleren (Swinnen 
et al. 2021). Het is beter geschikt voor het bestuderen van veen in 
valleigebieden dan bestaande modellen, omdat het een aantal 
bijkomende zaken in rekening neemt (Box 1). Het laat toe om de 
ontwikkeling van een veengebied te bestuderen over tijdscha-
len van honderden tot duizenden jaren, vanaf hun ontstaan. 
Daarnaast is het onmogelijk om metingen te doen voor de 
toekomst. Een goed geconstrueerd model kan mits de juiste info 
over bijvoorbeeld het te verwachten klimaat toch een inschat-
ting maken van de toekomstige evolutie van een veengebied 
(Box 2). 

Veel of weinig veen? Dat bepaalt de rivier

In een eerste stap werd de groei van een veengebied gesimuleerd 
onder omstandigheden die steeds hetzelfde waren, op één para-
meter na die wel gewijzigd werd. Daaruit kon afgeleid worden 
welke factoren doorslaggevend zijn in de vorming van valleiveen. 
Het lokale klimaat speelt een grote rol, waarbij toenemende 
neerslag logischerwijs een positief effect heeft op de veengroei, 
maar stijgende temperaturen de veengroei afremmen. Warmere 
omstandigheden zorgen voor meer verdamping, hetgeen het 
veen uitdroogt en de microbiële activiteit in de bodem stimu-
leert, waardoor biomassa sneller wordt afgebroken. Dit effect is 
echter relatief beperkt omdat hogere temperaturen ook de jaar-
lijkse productie van biomassa doet stijgen. Hoe meer biomassa 
er jaarlijks aan een veenlaag wordt toegevoegd, hoe sneller ze 
kan groeien. Daarnaast heeft ook de grootte van de kwelflux een 
belangrijk effect op veengroei, waarbij een grotere hoeveelheid 
kwel de groei stimuleert. Daarnaast zijn er ook factoren die 
verrassend weinig effect hebben op de veengroei. Zo blijken het 
rivierdebiet en de factoren die dat debiet beïnvloeden zoals het 
regionale landgebruik en de waterbalans van het rivierbekken 

Figuur 5. (a) Fractie van het landoppervlak ingenomen door de overstromingsvlakte en de rest van het landschap en (b) de fractie van de totale organische koolstofstock 

in de ondergrond voor de rivierbekkens van Dijle, Mombeek, Grote Nete en Zwarte Beek. Hoewel in deze vier bestudeerde bekkens de valleibodem slechts 10-20% van het 

landoppervlak inneemt, staat de valleibodem in voor 50-65% van de totale bodemkoolstofvoorraad in het rivierbekken.
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minder van tel. Landgebruiksveranderingen en wijzigingen in 
het neerslagpatroon hebben vooral een effect op piekdebieten, 
die per definitie eerder zeldzaam zijn. Hoewel een verschil in 
overstromingsfrequentie een klein effect heeft op veengroei, is 
het vooral de gemiddelde waterhoogte in het rivierkanaal die de 
waterstand in het veengebied bepaalt. Daarnaast heeft ook het 
vegetatietype een beperkte impact. Hoogproductieve vegetatie-
types hebben een licht positief effect op de veengroei door een 
grotere jaarlijkse toevoeging van biomassa aan het veenprofiel.

Veruit de belangrijkste factor voor de vorming van veen blijkt het 
riviersysteem te zijn. Hoewel het rivierdebiet minder belangrijk 
is, blijkt vooral het aantal rivierkanalen en de positie ervan te 
bepalen hoeveel veen zich kan vormen in een vallei. Het is met 
name de ‘architectuur’ van de rivier in een valleigebied (aantal 
kanalen, positie van de kanalen en kanaaleigenschappen) die 
bepalen hoeveel veen er kan groeien. De belangrijkste factor 
is het aantal kanalen (Figuur 7). Een veengebied moet groten-
deels waterverzadigd blijven om te kunnen groeien en heeft dus 
baat bij een slechte drainage van de vallei. Bij een toenemend 
aantal kanalen stijgt de drainage-efficiëntie van de vallei en 
daalt de gemiddelde watertafel. Daarnaast speelt ook de verti-
cale beweging van het riviernetwerk een rol. Een rivierkanaal 
waar het water met voldoende kracht doorheen stroomt kan 
zich insnijden in de veenlaag. Naarmate het veen groeit, zal het 
hoogteverschil tussen de watertafel in het veen en het waterpeil 
van het kanaal toenemen en ontwatert het veen sneller. Dit zal 
de groei afremmen. Anderzijds zal een kanaal met een trage en 
rustige stroming kunnen meegroeien met het veen, waardoor 
naarmate de veendikte toeneemt ook de hoogte van het kanaal 
stijgt. Daardoor blijft de drainage van het veen beperkt en heeft 
het een groter groeipotentieel (Figuur 7). 

Wat betreft kanaaleigenschappen heeft een veengebied vooral 
baat bij een kanaal dat het water traag afvoert. In de praktijk 
komt dat neer op kanalen met een kleine dwarsdoorsnede, met 
een bochtig verloop en de aanwezigheid van obstakels zoals 

Box 1: De evolutie van
een veengebied simuleren

Om veengroei in een riviervallei op een adequate manier 
te kunnen simuleren, moet de hydrologische cyclus van 
het hele rivierbekken mee in rekening gebracht worden. 
Twee van de waterstromen die het veen voeden (kwel en 
rivierafvoer) worden beïnvloed door de hydrologische 
balans van het rivierbekken. Dit zorgt ervoor dat het effect 
van stroomopwaartse veranderingen in klimaat of landge-
bruik mee beschouwd worden. Daarnaast bevat het model 
rivierkanalen die kunnen variëren in aantal en positie en 
dus mee bepalen hoe de beweging en het debiet van de 
rivierkanalen de veengroei beïnvloeden. Het model simu-
leert een veenprofiel dat zich in het midden van het veen-
lichaam bevindt. Elk jaar wordt er een nieuw laagje veen 
toegevoegd aan het profiel, bestaande uit de afgestorven 
biomassa van het afgelopen jaar. De dikte van de bestaande 
laagjes wordt elk jaar aangepast op basis van de hoeveel-
heid biomassa-afbraak (Figuur 6). Dit toont ook aan dat er 
op lange termijn een limiet is aan de dikte van een veen-
laag. Elk jaar verliest een veenlaagje een beetje massa door 
afbraak. Hoewel dit veel trager gaat onder waterverzadigde 
omstandigheden, is er nog steeds een zekere hoeveelheid 
afbraak. Naarmate een veengebied ouder en dikker wordt, 
zijn er steeds meer laagjes die elk jaar wat massa verlie-
zen. Wanneer de afbraak van al deze laagjes gelijk is aan 
de hoeveelheid nieuwe biomassa die toegevoegd wordt, 
zal de veendikte niet meer toenemen. Voor een veenge-
bied in onze klimaatzone gebeurt dit na enkele millennia. 
Een verandering in de omgevingsfactoren kan deze balans 
tussen aangroei en afbraak veranderen en dus een nieuwe 
evenwichtsdikte veroorzaken (Figuur 6). De grote sterkte 
van het gebruik van modellen is het bestuderen van ‘wat 
als?’-scenario’s. Het is mogelijk om bepaalde situaties te 
bestuderen die niet noodzakelijk overeenkomen met de 
realiteit, maar wel veel inzicht verschaffen in de werking 
van het veen. 

Figuur 6. Schematisch overzicht van (a) de situering van het veengroeimodel 

en (b) jaarlijkse aangroei van het veenprofiel door de toevoeging van een 

nieuwe laagje veen. Elk jaar verliest een veenlaagje een beetje massa door 

afbraak, zoals geïllustreerd voor een laagje gevormd in jaar 1.

Figuur 7. (a) Modelsimulaties van de veendikte voor scenario’s met variërend aantal 

rivierkanalen. De resultaten worden zowel voor scenario's met een gefixeerde 

kanaalpositie getoond als voor scenario’s waarbij het kanaal meegroeit met het 

veenoppervlak. Schematische voorstelling van de veendikte voor een riviervallei 

met (b) weinig en (c) veel kanalen met een vaste kanaalpositie in het substraat 

(onder) en een positie die toeneemt met de veengroei (boven).
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dood hout en weelderige oevervegetatie. Deze resultaten tonen 
het sterke effect van het type riviersysteem op veengroei in 
valleien. Hoewel er slechts een beperkt aantal studies beschik-
baar zijn om een vergelijking te maken, komen deze resultaten 
ook overeen met metingen in het veld. Voor de valleien van de 
Dijle en de Grote Nete wijzen de valleisedimenten op een heel 
verspreide of vertakte drainage in tijden van veengroei met een 
groot aantal kleine stroomgeultjes. De gemeten veendiktes van 
1 tot 3 meter komen overeen met de simulaties met vele kanalen 
(Swinnen et al. 2020). Andersom wijst een studie uit Nederland 
voor de Drentsche Aa op de aanwezigheid van één groot kanaal 
gedurende de afgelopen millennia. Hier worden veel dikkere 
veenpakketten van 6 tot 8 meter dik gevonden, hetgeen over-
eenkomt met de simulaties met één of twee kanalen (Candel et 
al. 2017).

De rol van de mens door de eeuwen heen

Turfwinning speelde een belangrijke rol in de geschiedenis 
van veengebieden in Vlaanderen en gedurende vele eeuwen 
werden veenlagen geheel of gedeeltelijk uitgegraven. In histo-
rische bronnen is deze praktijk goed gedocumenteerd, maar 
het effect op het veengebied is veel minder goed gekend. De 
turfwinning gebeurde voornamelijk van de 14de tot de 19de 
eeuw en typisch werden veenlagen tot een diepte van 1 tot 2,5 
meter uitgegraven. Met behulp van het veenmodel kunnen 
we het langetermijneffect van zo’n turfwinning begroten 
(Figuur 8). Door op verschillende tijdstippen en in verschil-
lende hoeveelheden veen te verwijderen, is het mogelijk om te 
bepalen hoe lang een veengebied nodig heeft om te herstellen 
van zo’n ingrijpende impact en welke hoeveelheden duur-
zaam ontgonnen zouden kunnen worden. Deze resultaten 
tonen aan dat ongeacht de timing of dikte van de extractie, 
locaties met turfwinning op het einde van de simulatie een 
veendikte hebben die lager ligt dan in situaties zonder extrac-
tie. Ondanks een initieel snelle herstart van de veenvorming 
neemt het groeitempo af met de tijd en duurt het meerdere 
honderden jaren om opnieuw een gelijkaardige veendikte 
te bekomen, zelfs bij een relatief bescheiden extractie van 
50 centimeter veen. Dit toont eveneens aan dat grote delen 

van riviervalleien in Vlaanderen een veendikte hebben die 
momenteel lager ligt dan wat er historisch (voor de extractie) 
aanwezig was. Bijgevolg kunnen deze locaties de komende 
decennia nog een belangrijke bijkomende koolstofstockage 
realiseren door terug te evolueren naar de situatie van voor de 
extractie. Dit kan natuurlijk enkel indien in de vallei de juiste 
hydrologische randvoorwaarden en veenvormende vegetaties 
voorkomen.

Naast het verwijderen van het veen in het verleden via steken 
van turf, wordt in veel veengebieden ook vandaag nog een deel 
van de biomassa weggehaald. Niet als turf, maar via andere 
beheermaatregelen. Dit kan zowel gebeuren in veengebieden 
onder landbouwtoepassingen als bij maaibeheer in natuurge-
bieden. De snelheid van veenvorming wordt bepaald door de 
balans tussen biomassa-toevoeging en afbraak. Een deel van 
deze toevoeging gebeurt door de wortelstelsels van de vege-
tatie, maar ook de bovengrondse biomassa komt na afsterven 

Figuur 8. Evolutie van de veendikte onder verschillende turfwinning-scenario’s. Hierbij wordt ofwel (a) het jaartal van extractie gevarieerd, van het jaar 1400 tot 1900 of (b) de 

geëxtraheerde veendikte. 

Figuur 9. Evolutie van de veendikte voor een locatie in de vallei van de Zwarte Beek 

zonder hydrologisch herstel of andere beheermaatregelen, voor scenario's waarbij 

vanaf het jaar 1900 een vast percentage van de totale biomassaproductie wordt 

verwijderd van het veengebied.
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op en in het veenprofiel terecht. Hoewel er vaak belangrijke 
redenen zijn om maaibeheer toe te passen, zoals biodiver-
siteit of het ontwikkelen van een bepaald vegetatietype, zal 
het afvoeren van dit maaisel een negatief effect hebben op 
de groeisnelheid van het veen. Hoe sterk het maaibeheer de 
veengroei remt is uiteraard afhankelijk van het vegetatietype 
en de timing en frequentie van het maaien. Dit effect kan 
duidelijk gevisualiseerd worden door een aantal hypothetische 

scenario’s te vergelijken waarin vanaf het kalenderjaar 1900 
verschillende percentages van de totale biomassaproductie 
verwijderd worden, bijvoorbeeld via een beheer van grasland 
op veen (Figuur 9). Deze resultaten tonen aan dat het afvoeren 
van enkele tientallen procenten van de totale biomassapro-
ductie op lange termijn een negatief effect heeft op de aanwe-
zige veendikte en dus ook op de totale koolstofstock van de 
veenbodem.

Box 2: Wat brengt de toekomst? 
De vallei van de Zwarte Beek als case study

Omwille van hun belangrijke functie in koolstofstockage 
en waterbuffering wordt (inter)nationaal sterk ingezet op 
veenherstel. Deze belangrijke rol van veen werd recent ook 
verwerkt in de Nature Restoration Law van de Europese 
Commissie, waarin van de lidstaten verwacht zal worden om 
een minimumhoeveelheid van de veengebieden te herstel-
len en vernatten. Hoewel de maatregelen die nodig zijn om 
een veengebied weer te laten aangroeien vaak wel gekend 
zijn (bv. herstellen van hoge waterstanden), is het meestal 
niet duidelijk hoe het veen zal evolueren in de decennia na 
de uitgevoerde werken. Meetcampagnes laten toe om het 
veen te monitoren, maar zijn onvermijdelijk beperkt tot de 
huidige situatie. Om een langer tijdsperspectief te kunnen 
bieden werd het veenmodel toegepast op de vallei van de 
Zwarte Beek voor de periode tot 2100. Hierbij werd de evolutie 
bestudeerd onder verschillende klimaatscenario’s, variërend 
van beperkte opwarming tot het meest extreme opwarmings-
scenario. Daarnaast werden ook een aantal hypothetische 
beheermaatregelen getroffen, met de focus op hydrologisch 
herstel (James 2022). In een eerste simulatie werd qua beheer 
niet ingegrepen. Hierbij neemt de veendikte af onder alle 

klimaatscenario’s, met de grootste afname onder het meest 
extreme scenario (Figuur 10). Het negatieve effect van de 
klimaatverandering uit zich vooral in toegenomen verdam-
ping omwille van hogere temperaturen, wat leidt tot uitdro-
ging van het veen, vooral gedurende de zomermaanden. In 
een tweede simulatie werd hydrologisch ingegrepen door het 
aantal kanalen te reduceren van twee naar één. Hierbij zien 
we dat de veendikte de komende decennia toeneemt onge-
acht het klimaatscenario en tussen 2000 en 2100 ongeveer 
20 centimeter bijkomend veen gevormd wordt (Figuur 10b). 
In een laatste simulatie wordt een bijkomende maatregel 
genomen waarbij de bedding van de Zwarte Beek 50 centi-
meter opgehoogd wordt door bijvoorbeeld grind aan de beek 
toe te voegen. Dit heeft een bijkomend positief effect op de 
veengroei en zorgt voor ongeveer 30 centimeter veengroei 
gedurende de 21ste eeuw, ongeacht het klimaatscenario. Deze 
resultaten tonen aan dat er wel degelijk verschillen zijn in de 
evolutie van het veengebied tussen de verschillende klimaat-
scenario’s onderling, maar dat de negatieve effecten van de te 
verwachten klimaatverandering kleiner zijn dan de positieve 
impact van hydrologisch herstel op de veengroei.

Figuur 10. Modelsimulaties van de veendikte van een locatie in de vallei van de Zwarte Beek voor de periode 1990 – 2100, onder een reeks klimaatscenario’s. De situatie 

zonder enige hydrologische herstelmaatregelen (a) en de situatie bij het reduceren van het aantal drainagekanalen van twee naar één en bij een verhoging van 

niveau van de bedding van 0 of 50 centimeter (b). RCP scenario’s zijn klimaatscenario’s, uitgewerkt door het IPCC. Hierbij stelt RCP 2.6 het scenario voor met de minste 

verwachte opwarming tegen 2100, RCP 8.5 met de meeste opwarming en RCP 4.5 een meer gemiddeld scenario.
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Implicaties voor natuurbehoud en beheer

Deze resultaten tonen aan dat veengebieden eerder de regel 
waren dan de uitzondering in Vlaamse riviervalleien gedurende 
het Holoceen. Hoewel ze nu vaak verdwenen zijn door turfwin-
ning of onder erosiesedimenten, maken ze integraal deel uit 
van de geschiedenis en dynamiek van de Vlaamse riviervalleien. 
Hoewel veel veenlagen zich momenteel in een begraven positie 
bevinden, spelen ze nog steeds een belangrijke rol in de lokale 
en regionale koolstofbalans. Veengroei is steeds een evenwicht 
tussen de toevoeging en afbraak van biomassa. Dit heeft als 
gevolg dat naarmate de dikte van een veenlaag toeneemt, de 
hoeveelheid afbraak ook toeneemt en de aangroeisnelheid 
vertraagt. De potentieel te realiseren hoeveelheid veen en kool-
stofstockage op een bepaalde locatie wordt dus bepaald door 
deze balans. Dat zorgt ervoor dat maatregelen die biomassa 
van het veengebied verwijderen zoals maaien op lange termijn 
een zekere negatieve impact hebben op de hoeveelheid veen. 
Anderzijds kan deze balans ook in de andere richting beïnvloed 
worden door de hoeveelheid afbraak in het veen te beperken. 
Gezien het grote verschil in afbraaksnelheid tussen zuurstofrijke 
en zuurstofarme omstandigheden is het van belang veenafzet-
tingen zoveel mogelijk onder waterverzadigde omstandigheden 
te bewaren. Hierbij zou het hydrologisch beheer van de valleige-
bieden moeten streven naar hoge waterstanden met beperkte 
variatie tussen de seizoenen.

Over het algemeen blijken maatregelen die zich focussen op 
het aantal en de positie van de kanalen, zoals het reduceren van 

het aantal kanalen en verondiepen van rivier- of beekkanalen, 
het grootste effect te kunnen sorteren. Daarnaast blijken ook 
de kanaaleigenschappen een rol te spelen. Kanalen die zich 
kronkelend door de vallei slingeren en veel obstakels zoals 
weelderige oevervegetatie en dood hout bevatten, vertragen de 
rivierafvoer en hebben een positief effect op de veengroei. Dit 
geldt uiteraard niet wanneer bijvoorbeeld een hermeandering 
gepaard gaat met het uitdiepen of vergroten van het kanaal. 
De diepere positie van het kanaal zal in dat geval leiden tot een 
lagere watertafel. Voor het specifieke geval van de Zwarte Beek 
blijken maatregelen die ingrijpen op het aantal kanalen en de 
positie ervan voldoende om veengroei gedurende de komende 
decennia te verzekeren ondanks de negatieve effecten van de 
klimaatverandering op de waterbalans van de vallei. Hoewel 
een aantal van deze maatregelen reeds in de praktijk worden 
gebruikt, kan nu ook aan de hand van simulaties geschat 
worden hoeveel bijkomend veen een ingreep kan realiseren 
en geeft het een langetermijnperspectief, hetgeen een meer-
waarde biedt bij het beheren van een traag evoluerend systeem 
zoals een veengebied.

Ten slotte blijken de historische turfwinningen een langdurig 
effect te hebben op valleivenen. Hoewel op sommige locaties 
de turfwinning reeds enkele eeuwen geleden plaatsvond, zijn 
de veendiktes nog steeds lager dan wat er onder natuurlijke 
omstandigheden te verwachten valt. Bijgevolg is er dus een 
groot potentieel beschikbaar voor toekomstige veengroei en 
bijkomende koolstofstockage. 

Het resultaat van hermeandering in de Vallei van de Zwarte Beek in Lummen. (© Vilda/Jeroen Mentens)



117117

N
a
t
u
u
r
f
o
c
u
s

SUMMARY

Swinnen W., Hoevers R., James A., Broothaerts N. & Verstraeten G. 
2022. Peat in river valleys: carbon hotspots shaped by human and 
river activity. Natuurfocus 21(3): 108-117. [In Dutch]

Many Flemish river valleys have active peat growth in the floodplain or 
have known phases of peat growth during the Holocene. These alluvial 
peatlands play an important role in the regional carbon budget, with 
more than half of the organic carbon storage in soils being located in 
river valleys, of which 45-75% is situated in peatlands. The development 
of these peatlands is closely linked to the dynamics of the river system, 
with the number and position of channels being the most important 
factors, determining the potential peat thickness that can be formed. 
For the case study of the Zwarte Beek, changes in the river setting (redu-
cing the number of channels and raising the river bed) had a strong po-
sitive effect on the potential future peat growth, outweighing the nega-
tive effects of future climate warming, regardless of the selected climate 
scenario. This has important management implications as it means that 
restoring the existing peatlands and peat layers in the Flemish valleys 
is important to protect the large carbon stock currently present. In ad-
dition, the results show that management focused on the channels has 
the largest impact on peat growth and can be efficient ways to obtain 
additional growth and carbon storage.
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