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Laagveen- en zeekleilandschap
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Het laagveen- en zeekleilandschap
Geen regio ligt zo laag en dus meer ‘Neder’lands dan het laagveen- en 
zeekleilandschap. Dit lage deel van Nederland is voor een groot deel 
door veenvorming, zeeafzettingen en inpolderingen op de kaart gezet. 
De voorheen zeer dynamische processen zijn door de mens gaandeweg 
beteugeld door de aanleg van dijken en inrichting van polders. 
Het laagveen- en zeekleilandschap herbergt een groot aantal soorten-
rijke planten- en faunagemeenschappen. Dat heeft vooral te maken 
met de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende successiestadia in 
en de voor veel soorten gunstige abiotische omstandigheden. In goed 
ontwikkelde en gevarieerde moerassen kunnen in het water en op het 
land zeer veel verschillende soorten van verschillende soortgroepen 
voorkomen: o.a. mossen, vaatplanten, insecten, vissen en vogels. De 
variatie in successiestadia hangt samen met verschillen in de natuurlijke 
waterkwaliteit (van voedselarm tot voedselrijk, van minder naar meer 
zuurgebufferd, van zoet tot brak, stromend of stilstaand). Ook verschil-
len in (historisch) beheer hebben bijgedragen aan de diversiteit in 
ecotopen en successiestadia binnen het laagveen- en zeekleigebied.

Het deskundigenteam laagveen- en zeekleilandschap 
In het deskundigenteam wordt door beheerders, onderzoekers en be-
leidsmakers kennis ontwikkeld en verspreid over tal van kennislacunes. 
De belangrijkste taken van het team zijn het uitdenken, aanbesteden 
en begeleiden van onderzoek. Daarnaast worden communicatie-acti-
viteiten georganiseerd om de ontwikkelde kennis te verspreiden bij de 
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beheerders in het laagveen- en zeekleigebied. De focus ligt op bruik-
bare kennis, voor zover mogelijk in beheermaatregelen uitgewerkt. 
In het deskundigenteam zijn vele partijen vertegenwoordigd zoals 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap Stichtse Rijnlanden, 
Waternet, Universiteiten van Utrecht, Nijmegen, Amsterdam, Antwer-
pen, Adviesbureau van ‘t Veer en de Boer, provincie Overijssel, SOVON, 
DLG en NIOO. 
Zie voor de actuele samenstelling de website:
www.natuurkennis.nl / contact.

Producten
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan en veel kennis ontwikkeld over 
laagveenmoerassen en –plassen, flexibel peilbeheer en peilfluctuatie, 
verbrakking, natuurontwikkeling in het zeekleilandschap en kleimeren. 
Zie voor de rapporten de bibliotheek op www.natuurkennis.nl. De ken-
nis wordt verspreid o.a. op veldwerkplaatsen. 
Zie daarvoor www.veldwerkplaatsen.nl.

Beheeradvies
U kunt het deskundigenteam vragen om advies in een beheerkwestie in 
het terreinbeheer. Neem daarvoor contact op met de secretaris van het 
team, dhr. drs. R.P. de Ridder. Email: r.p.dridder@dlg.nl
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