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Achtergrond informatie 
Bron: PAS gebiedsanalyse 064 Wooldse Veen 02-01-05 

Van oorsprong is het Wooldse Veen onderdeel van het plateauhoogveen dat zich over een 
aanzienlijke oppervlakte uitstrekte in het Nederlands-Duitse grensgebied. Van het 
hoogveengebied zijn alleen nog resten over na de veenafgraving voor brandstof en 
ontginning tot landbouwgronden. 

Het Wooldse Veen ligt op de zuidoostrand van het plateau van Woold (48 m + NAP) dat ter 
plaatse afhelt in oostelijke tot zuidoostelijke richting. Het gaat om een relatief ondiep, 
grotendeels uitgeveend veencomplex boven weinig doorlatende keileem. De basis van het 
gebied wordt gevormd door tertiaire mariene klei (afzetting van Brinkheurne), die zeer slecht 
doorlatend is voor water. Deze afzetting ligt in het Wooldse Veen drie à vier meter onder het 
maaiveld. Deze tertiaire afzetting wordt afgedekt met een pakket van keileem (uit de 
voorlaatste ijstijd Saalien). 

Deze keileemlaag is slecht doorlatend voor water, is twee à drie meter dik en ligt over het 
algemeen op een diepte van één à drie meter beneden het maaiveld. In het Duitse deel van 
het gebied komt deze keileemlaag plaatselijk tot vijf meter beneden maaiveld voor. Zeer 
lokaal komen gestuwde zanden en grinden in de keileemlaag voor. De keileemlaag wordt 



afgedekt met een dunne laag fijn tot matig fijn dekzand (waarschijnlijk uit de laatste ijstijd 
Weichselien). De dikte van deze dekzandlaag bedraagt een halve tot ongeveer twee meter. 
Het veenpakket rust op deze dekzandlaag. Het veenpakket in de centrale delen heeft nu 
doorgaans een dikte van een halve tot één meter. In het westen (m.n. Duitse deel) van het 
gebied is de dikte van het veenpakket op enkele plekken één tot anderhalve meter. In het 
noordwesten van het Wooldse Veen ligt de dekzandlaag aan de oppervlakte. Om een indruk 
te geven van de geohydrologie zijn in figuur 3.4 twee dwarsdoorsneden door het Wooldse 
Veen tot aan de tertiaire ondergrond afgebeeld. 

Het bovenste transect (A-A’) loopt door het centrale deel van het veengebied vanaf de 
Kuipersweg in zuidoostelijke richting tot voorbij de grens. Het onderste transect (D-D’) loopt 
vanaf het westelijk bosgebied door het centrale veengebied in noordoostelijke richting, loopt 
vervolgens door de graslanden van het Geldersch Landschap ten oosten van het Wooldse 
Veen, en eindigt in een laaggelegen gebied aan de Duitse kant van de grens. In dit laatste 
transect is te zien dat het veen zich heeft gevormd in een smeltwatergeul die is ingesneden 
in de keileem, en dat het veenoppervlak in noordoostelijke richting Duitsland afloopt. De 
overheersende stromingsrichting van het grondwater in het onderliggende zandpakket is 
richting het oosten/noordoosten. 

 

Het komt er op neer dat de ondoorlatende ondergrond van het Wooldse Veen een soort 
schotel is, of eigenlijk een verzameling schotels waarin het water blijft staan. Onderin de 
schotel groeit veen dat beïnvloed en bepaald wordt door de kwaliteit van het grondwater. 
Naarmate de veenlaag dikker wordt, neemt de invloed van het grondwater af. Op een 
gegeven moment kunnen de planten niet meer bij het grondwater en zullen ze zich alleen 
nog moeten voeden vanuit het regenwater. Hoogveenveenmos kan dat, o.a. omdat ze CO2 
uit het water kunnen halen. Hierdoor ontstaat er langzaamaan een welving van het maaiveld: 
het veen groeit boven z’n omgeving uit. In de hoogveenkern wordt regenwater 
vastgehouden. Dit drukt het onderliggende grondwater weg, vooral naar opzij. Dit basenrijke 
grondwater treedt uit aan de randen van het hoogveen, in de lagg zone. Deze lagg zone is in 
het Wooldse Veen nog goed zichtbaar. 

 

Op deze website staat wel een vrij goed passende afbeelding van hoe het Wooldse Veen er 
uit ziet. 

https://www.hoogveenherstel.nl/basis-info/hoe-ziet-een-hoogveenlandschap-eruit/ 

De Lagg zone wordt dus gevoed door relatief mineralenrijk grondwater (zwak gebufferd).  
Hierdoor kunnen zich planten vestigen als Riet, Zwarte els, Grote wederik, Egelboterbloem, 
Waternavel, Gewoon veenmos (zoals dat ook in laagveen groeit), Biezenknoppen, Zwarte 
zegge, Dopheide, Tormentil, Moerasviooltje, Wateraardbei, Moerasstruisgras, Hennegras, 
Zompzegge, Blauwe zegge en Kattenstaart. Deze plantensoorten horen ook wel tot de zure 



kleine zeggemoerassen. In de situatie van het Wooldse Veen ligt de lagg zone op een 
minerale ondergrond. Hier is dus geen veen (meer). 
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Opvallend is de groei van Zwarte els in dit gebied. We zijn gewend Zwarte els te zien 
langs voedselrijk water in bijvoorbeeld het laagveengebied (Noord-Holland). De 
voedselrijkdom komt hier bijvoorbeeld door de bemesting. Maar in dit geval reageert de 
soort op het  mineralenaanbod uit het grondwater in een zandige bodem. De soort 
verdwijnt ook snel weer waar het gebied natter wordt en de invloed van arm regenwater 
groter. 
 

Natuurmonumenten heeft in de lagg zone een aantal poelen gegraven voor de Heikikker. Net 
zoals de greppels trekken deze laagten water aan, waarbij ze water onttrekken aan het 
centrale veen en de lagg zone. Hiermee wordt de hoogveenvorming geremd. Het zou beter 
zijn deze poelen en greppels te dempen. 

Tussen de rand van de lagg en het groene merkje ‘Wooldse Veen’ is de overgang naar 
hoogveen. In het eerste stuk groeit nog veel Pijpenstrootje. Dit Pijpenstrootje neemt relatief 
veel licht weg, daarom is het goed dit te maaien waar het kan. Het is goed te zien dat de 
kwaliteit van het veenmos beter is ten westen van het plankenpad en dat o.a. de Dopheide 
het beter doet. 

Bodemprofiel geboord: de bodem bestaat uit een ondiepe veldpodzol afgedekt door een 
veenlaag. De volgorde van boven naar beneden is: 

• Laag van 20 cm met sterk veraard veen met veenmos en zeggen (minder dan 3000 
jaar oud); 

• Laag van 20 cm bestaande uit Gliede1 met disperse humus; 
• Laag van 20 cm oude B-horizont (inspoelingshorizont); 
• C-horizont (onveranderd moedermateriaal) met beetje gelig zand bovenin en 

overgaand in grijs, zuurstofloos zand. 

De GLG2 ligt op ongeveer 60 cm-mv, maar er is een schijn grondwaterspiegel op de 
gliedelaag. Voor een goed functionerend hoogveen is het belangrijk dat de 
schijngrondwaterspiegel en de GLG dicht bij elkaar liggen. Zou de GLG veel dieper liggen 
dan de schijngrondwaterstand, zou het water op de gliedelaag weggetrokken worden en de 
bovengrond eerder droogvallen. Met als resultaat minder hoogveengroei. 

Als je voorbij de berken links loopt kom je bij de veenputjes (zie kaartje). De meeste 
veenputjes zijn sinds de 70-ger jaren dichtgegroeid met o.a. Eenarig wollegras en Veenpluis. 
Rondom de veenputjes zijn de oude veenkades nog goed herkenbaar aan de hoogte en de 
groei van Adelaarsvaren. De veenkades laten het oorspronkelijke, niet-vergraven hoogveen 
zien, maar dan wel in verdroogde en sterk veraarde vorm. Het is natuurlijk ook flink 
ingeklonken: de oorspronkelijk 2 meter dikke laag is ingeklonken tot slechts 40 cm. In het 
profiel op de veenkade is nog wel goed te zien dat het hoogveen (de onderste laag) ontstaan 
is in een periode met meer droge en continentale omstandigheden. Na ongeveer 1500 v.Chr. 
is het klimaat vochtiger en gematigder geworden. De onderste laag is ‘zwartveen’, de 
bovenste ‘witveen’ of ‘grauwveen’. Vooral het zwartveen is zeer geschikt voor de productie 
van turf, die als brandstof of tuinturf wordt gebruikt. Vandaar dat de veenputjes tot op het 

                                                
1  Vervloeide humus die wordt aangetroffen in humeuze inspoelingshorizonten, aan de basis van 
veenpakketten of onder een laag mor. 
2 Gemiddeld laagste grondwaterstand 



dekzand uitgegraven zijn. Wat resteert is een beetje zandig houtveen op moerig moerig zand 
op de podzol. De verkitte B-horizont3 is de stagnatielaag. 

Het bodemprofiel van de veenkade bestaat uit 40 cm veraard veen op een dikke veldpodzol. 
Op de overgang van zand naar veen zijn restanten van hout zichtbaar, waarschijnlijk van 
Grove den. Opvallend is dat hier het hoogveen direct op de minerale ondergrond is ontstaan. 

Het gebied met de veenputjes en -kades vormt een hoogveen met horsten en slenken. 
Karakteristieke plantensoorten in en rond de veenputjes zijn o.a. Kleine veenbes, 
Lavendelheide en Dophei, soorten die allemaal aangepast zijn aan zomerse droogte (de 
zilverkleurige onderzijde van het blad wordt omhoog gedraaid bij droogte om de verdamping 
te beperken). Deze situatie heeft zich de laatste 30 à 40 jaar ontwikkeld. Het veen groeit 
inmiddels over de rand van de veenputjes heen, waardoor de putjes met elkaar verbonden 
zijn. Op de hogere stukken zie je wel Rijsbes, een verdrogingsindicator, Witte snavelbies en 
éénarig wollegras. 

Voor de ontwatering van het hoogveen en de omgeving lag het maaiveld in het veen 
waarschijnlijk zo’n 3 meter hoger dan dat het nu is. 

Na de beklimming van de uitzichttoren zijn we de dam gevolgd over de grens Duitsland in en 
hebben we de Burloer Venngraben naar het noordoosten en terug naar de Kuipersweg 
gevolgd. De rug langs de Venngraben is een met folie verdichte kade die er voor zorgt dat 
het water niet uit het hoogveen richting Duitsland stroomt. Het is goed te zien dat de 
waterstand in Duitsland veel lager is dan in het hoogveen. Ook is goed te zien dat de NNW-
ZZO aangelegde dwarsdammen goed functioneren: links (NO) van het pad naar de 
Venngraben staan de Berken er veel beter bij dan rechts (ZW) van het pad. De waterstand is 
rechts duidelijk hoger. 

De combinatie van dwarsdammen en de kade met folie zorgt er voor dat het waterniveau 
trapsgewijs lager wordt vanuit het centrum van het hoogveen in Nederland naar het laagste 
punt in de oosthoek in Duitsland. 

De Venngraben is ontstaan bij de aanleg van de kade. Omdat deze gracht een aanzuigende 
werking heeft op het water uit het veen, wordt die nu langzamerhand gedempt met snoeisel 
en maaisel van de dam. De miserabele toestand van het berkenbosje binnen de damwand 
geeft aan dat de waterstand flink is gestegen sinds de aanleg ervan. Helaas staat na deze 
extreem droge zomer zowel het berkenbosje als de gracht nagenoeg helemaal droog.  

Nadat we weer terugkomen op de Kuipersweg, zijn we langs de parkeerplaats gelopen en 
iets verder via een uitsleeppad door een stukje bos het veen weer ingedoken. Dit stukje bos 
ligt in de Lagg zone. Voor het goed functioneren van het veen (bos verdampt veel meer dan 
een grazige vegetatie), adviseert André het bos te kappen en bovendien de greppel tussen 
het bosje en het weiland te dempen. Nu verhindert de greppel namelijk dat overtollig water 
van het weiland doorstroomt naar de kern van het veen. Het grasland waar we uitkwamen 
wordt niet vaak gemaaid (afgelopen zomer in ieder geval niet) en is flink verruigd met 
Pijpenstrootje. Toch zijn hier en daar soorten uit de Lagg zone te herkennen, zoals 
Wateraardbei. Vanuit het weilandje zijn we dwars door het steeds dunner wordende 
berkenbos terug gelopen naar de Kuipersweg. 

                                                
3 De B-horizont is de inspoelingshorizont. Organische stof die opgelost is in de A-horizont wordt 
omlaag getransporteerd en afgezet in de B-horizont. Omdat het zo fijn is vult het de poriën in het zand 
op en beperkt zo de doorstroming van water.  



Figuur 1. Rood gestreept is de gevolgde wandelroute. De gebogen oranje lijn is bij 
benadering de grens tussen Lagg en hoogveen. De gele pijlen geven de ligging van de 
dwarsdammen aan. De getrapte gele pijl is de overloop van het veen naar het omliggende 
land. 
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