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Drentse 
veentjes

De Drentse veentjes kunnen naar hun 
ontstaanswijze worden ingedeeld in 
verschillende typen. Bijvoorbeeld de uit- 
waaiingskommen of uitblazingsbekkens. 
Deze zijn in Drenthe het meest algemeen. 
De Davidsplassen op de Dwingeloose 
hei en het Diependal op het Hijkerveld 
behoren tot dit type. De wind kon alleen 
maar kommen uitblazen als het zand 
droog en onbegroeid was. Die omstandig- 
heden waren in de laatste ijstijd volop 
aanwezig toen gure zandstormen vrij spel 
hadden. Waar een kuil ontstond werd 
ook een bult gevormd door zand dat zich 
ophoopte. Vaak begroeid met Jeneverbes 
of Grove den. Boeiend dat dergelijke 
landschapsvormende processen uit 
vervlogen tijden nu nog steeds zichtbaar 
zijn in het landschap. 

Badkuip
Een laagte in het zand betekent overigens  
nog niet dat er ook regenwater in blijft 
staan. Om dat te kunnen begrijpen moeten  
we nog verder terug in de tijd en wel naar 
de één na laatste ijstijd. Toen hebben 
onvoorstelbaar grote gletsjers hier een 
laag keileem achtergelaten die later 
afgedekt werd met zand. Die keileem 
fungeert nu nog steeds als onzichtbare  
badkuipen in de bodem waarin het regen- 
water zich verzamelt. Door de aanwezig- 
heid van veel keileem was Drenthe 
voorbestemd een natte provincie te 
worden met duizenden laagten waarin 
regenwater niet in de bodem kon weg- 
zakken. Bij veel veentjes bestaat deze 
slecht waterdoorlatende laag uit keileem, 
maar het kan ook een oerbank zijn of 
dood plantenmateriaal dat de bodem als 
het ware heeft dicht gekit.
De pingoruines, zoals het Bongeveen, 
het Mekelermeer en het Diepveen in de 
boswachterij Dwingeloo hebben een heel 
andere ontstaanswijze. Van oorsprong 
waren deze pingo’s opvallende ijsheuvels 
die in de laatste ijstijd boven het maaiveld 
uitstaken. Na die ijstijd smolten deze 
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Er is vrijwel geen provincie zo rijk 
bedeeld met fraaie veentjes als Drenthe. 
Het zijn kostbare schatkamers die 
planten en dieren herbergen die van 
voedselarme milieus houden.
Vennen worden in Drenthe dikwijls 
veentjes of veenties genoemd. Het zijn 
natuurlijke laagten in een zandland-
schap die waren opgevuld met veen. Pas 
toen men daar turf uit haalde kregen 
de veentjes open water. Van de ooit 
duizenden Drentse veentjes zijn er nu 
nog zo’n 900 over.
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vele ontwateringssloten en soms kleine 
molens (tjaskers) voor enige ontwatering  
zorgen. Menig veentje is nog in de Tweede 
Wereldoorlog geëxploiteerd omdat er toen 
gebrek was aan brandstof. Door turf- 
winning zijn de van oorsprong volledig 
met hoogveen dichtgegroeide veentjes 
veranderd in laagten met open water. De 
‘ruggen’ tussen de turfgaten zijn soms 
nog zichtbaar. Slechts enkele zijn nooit 
vergraven, zoals de fraaie pingoruine op  
het Witterveld tussen Smilde en Assen.  
Dergelijke veentjes vormen ook een 
waardevol archief omdat de hele ontwik- 
keling van het landschap als een denk- 
beeldige tijdbalk erin af te lezen valt. Zo 
zijn pollen (stuifmeel) in onvergraven 
veentjes onder de natte en zure omstan-
digheden goed bewaard gebleven. Uit 
studie van die pollen kan men opmaken, 
wanneer bijvoorbeeld de eik in het 
landschap verscheen. De toename van 
pollen van de Smalle weegbree duidde 
op een open landschap met begrazing. 
Terwijl de pollen van de Korenbloem 
vertelden wanneer de graanteelt zijn 
intrede deed. En zo kunnen we nog wel 
even doorgaan… 
Voorafgaand aan de winning van brand-

stof werden veel veentjes gebruikt voor 
de verbouw van Boekweit. Hiervoor 
werden om de ongeveer 10 meter kleine 
greppels gegraven om de bovenlaag 
enigszins te ontwateren. Vervolgens 
werd in het voorjaar de bovenste laag 
in brand gestoken. Het vochtige veen 
bleef dagenlang smeulen. Dankzij deze 
as kon de weinig eisende Boekweit zijn 
voedzame vruchten produceren. Deze 
lijken op beukennootjes. Vandaar de naam 
Boekweit want boek betekende vroeger 
beuk…
De plaatselijke bevolking kende zijn 
veentjes goed, getuige het feit dat de 
meeste een naam hebben. Denk maar 
aan namen als Boekweitveen, waar 
geboekweit werd. Het Diepveen was  
een diepe pingoruine en namen als 
Moordenaarsveen en Meeuwenveen 
spreken voor zich.

Vegetatie
In zure veentjes die gevoed worden door 
regenwater, groeien van origine min of 
meer dezelfde planten als in de voor- 
malige uitgestrekte hoogvenen van 
bijvoorbeeld Smilde en Hoogeveen. 
Hoogveenplanten bezitten slimme  
strategieën om onder zure en extreem 
voedselarme omstandigheden te over- 
leven. Het is een wereld van de echte 
minima. De meest voorkomende plant in 
deze zure voedselarme wereld is veenmos. 
Die heeft het eeuwige leven. Van boven 
groeit het aan en van onderen sterft het 
af. Het vormt veen dat onder water niet 
wordt afgebroken. Veenmos kan zowel 
in zijn afgestorven als in zijn levende 
blaadjes heel veel water vasthouden. 
Die eigenschap maakt het mogelijk dat 
veenmos boven zichzelf kan uitstijgen. 
Op de laagste plekken van het veen 
groeien andere soorten dan op de hogere 
plekken. Hier voelen soorten als het 
Hoogveenveenmos en Rood veenmos 
zich het beste thuis. De brandstofturf 
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ijslenzen en veroorzaakten diepe kraters 
in het landschap. Na verloop van tijd 
vulden de meeste zich met regenwater. 
Over het algemeen zijn pingoruines veel 
dieper dan uitwaaiingskommen. Op het 
oog zijn ze lang niet altijd goed van elkaar 
te onderscheiden. 
Ook behoren afgesnoerde beeklopen, 
zoals bij de Gasterse Duinen, tot de 
veentjes. Toen deze oude beekloop door 
instuivend zand geïsoleerd kwam te 
liggen ten opzichte van de Drentsche Aa, 
verloor dit beekdal het contact met de 
voedselrijke beek en werd daarna alleen 
nog maar gevoed door regenwater.

Gebruik
De meeste veentjes lagen in heidevelden 
die gemeenschappelijk eigendom waren 
van de boeren uit de esdorpen. Die boeren  
haalden turf uit hun gezamenlijke veentjes.  
Na de langste dag werd geen turf meer 
gestoken omdat anders het gevaar 
bestond dat die nog niet droog genoeg was 
wanneer de eerste nachtvorsten optraden. 
Bevroren water zet immers uit waardoor 
een natte turf uit elkaar valt. 
De veentjes waren van nature te nat om 
zomaar turf uit te winnen. Eerst moesten 



is voor het grootste deel door dit rood 
gekleurde veenmos gevormd. In de 
voedselarme veentjes leven planten die 
zich hebben gespecialiseerd in een leven 
met heel weinig voedsel. Wie het niet 
breed heeft kan het ook niet breed laten 
hangen. Daarom zijn de bladeren van veel 
hoogveenplanten smal, denk maar aan 
Eenarig wollegras, Veenpluis en Witte 
snavelbies. Veel soorten moeten wat extra 
voedingstoffen bij elkaar ‘sappelen’ voor 
onder meer de ontwikkeling van bloemen 
en zaden. Zo vangt zonnedauw met zijn 
‘dauwdruppels’ kleine insecten. Ronde 
zonnedauw vangt vooral kleine kevertjes 
en de Kleine zonnedauw moet het meer 
hebben van muggen en libellen. 

Waterschommelingen
Klein blaasjeskruid heeft onder water een 
soort ‘deurtje’ aan zijn blaasjes zitten die 
kunnen worden opengezet. Bij de ‘deuro-
pening’ zitten kleine armpjes die een 
lichte waterbeweging veroorzaken zodat 
watervlooien en ander klein grut in hun 
blaasjes belanden. Zodra de buit binnen 
is, gaat de deur dicht en wordt het ‘vlees’ 
geconsumeerd. In een goed ontwikkeld 
veentje drijft de vegetatie als een soort 

vlot op het water. Kleine waterschom-
melingen zijn zodoende geen probleem 
omdat bij lagere waterstanden de hele 
vegetatie meebeweegt. Hierdoor blijft de 
vegetatie toch even nat. 
In de contactzone tussen zand en veen 
zijn van nature de schommelingen 
in waterstand het sterkst. Daar groeit 
Eenarig wollegras dat goed tegen water-
schommelingen kan. Bij hoge water-
standen stikken ze niet omdat ze met 
hun kruin nog boven het water kunnen 
uitsteken. Helaas zijn de waterschomme-
lingen in veel veentjes nu nog zo groot dat 
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Eenarig wollegras wordt verdreven door 
Pijpenstro. Die kan als geen ander tegen 
grote schommelingen in de waterstand. 
Ook al zijn die soms meer dan een meter. 
Op plekken waar het veenmos boven 
het water uitgroeit, groeien soms wel 
vijf verschillende soorten hei: Struikhei, 
Dophei, Kleine veenbes, Lavendelhei en 
Kraaihei.
Beenbreek staat vooral in veentjes in 
stuifzand. Het Siepelveen bij Zeegse dankt 
zelfs zijn naam aan deze fraaie plant 
(met siepel wordt Beenbreek bedoeld). 
Vanuit de zandduinen stromen iets meer 
voedingsstoffen naar het veentje. Dat is 
net het beetje extra’s dat deze ‘siepels’ 
nodig hebben.
Door ontwatering, vermesting en verdro-
ging kunnen specialisten van voedsel-
arme milieus worden overwoekerd door 
planten van voedselrijke omstandigheden, 
zoals Riet, Grote lisdodde en Pitrus. 
Landschappelijk ziet dat er dikwijls mooi 
uit, maar vegetatiekundig gezien horen 
dit soort planten van voedselrijke milieus 
niet in voedselarme veentjes te staan. 
De natuurbeheerders besparen kosten 
noch moeite om de hoogveengroei weer 
aan de praat te krijgen. Het zal nog lang 
duren voordat het levend hoogveen in de 
veentjes weer net als vroeger als het ware 
de pan gaat uitrijzen..

Fauna
Drie soorten dagvlinders zijn volledig 
afhankelijk van hoogveenvegetaties. De  
rupsen van het Veenhooibeestje zijn 
afhankelijk van Eenarig wollegras. Het is 
geen toeval dat dit hooibeestje alleen in 
Drenthe leeft omdat hier nog gave hoog- 
veenvegetaties voorkomen. De laatste 
jaren is hij bezig met een comeback en is 
weer te bewonderen in enkele veentjes in 
de boswachterijen en in het Fochtelooër-
veen. 
De Veenbesparelmoervlinder heeft de 
Kleine veenbes als waardplant en is 
uiterst zeldzaam geworden. Het Drentse 
Landschap herbergt in een van haar 
veentjes de grootste populatie van heel 
Nederland die slechts bestaat uit enkele 
tientallen vlinders… Het Veenbesblauwtje 
is ook afhankelijk van de Kleine veenbes 
en is alleen nog maar in twee veentjes in 
Drenthe en Groningen te vinden. 
Veel libellen leven als larve graag in 
veentjes omdat het water daar te zuur is 
voor vissen. Vissen hebben een hekel aan 
zuur water. Wordt het water te zuur, dan 
verdwijnen de karakteristieke libellen- 
soorten en blijft slechts een groepje 
over dat gehard is tegen extreem zure 
omstandigheden, zoals de Watersnuffel, 
de Zwarte heidelibel en de Viervlek. Nu 
de verzuring sterk is teruggedrongen, 
gaan deze soorten achteruit en komt 
er weer ruimte voor de karakteristieke 
soorten van de veentjes, zoals de Tengere 
pantserjuffer, Koraaljuffer en de verschil-
lende soorten witsnuitlibellen. Ook de tot 
voor kort zeldzame Noordse glazenmaker 
vertoont een opvallende uitbreiding. 
Net als libellen hebben ook veel amfibieën 
een hekel aan water waar vis in zit. 
Geen wonder dat de Heikikker graag 
zijn toevlucht zoekt tot de zure veentjes. 
De mannetjes verschieten in de paartijd 
enkele dagen van kleur en worden blauw. 
Na de paring verlaten de Heikikkers deze 
kraamkamers en gaan in een vochtige 

omgeving op zoek naar voedsel.
Karakteristieke vogels van de veentjes 
met open water zijn in volgorde van 
belangrijkheid voor de Nederlandse 
populaties: Wintertaling, Dodaars, en 
Geoorde fuut. Van alle Wintertalingen die 
in ons land broeden, heeft maar liefst een 
derde deel een voorkeur voor de Drentse 
veentjes. Een belangrijk deel van het 
voedsel van Dodaars en Geoorde fuut 
bestaat uit libellenlarven. 

Toekomst 
Er is de laatste jaren hard gewerkt om de 
waterhuishouding in de Drentse veentjes 
weer op orde te krijgen. De toevoer van 
verrijkt water via sloten is bij de meeste 
veentjes gestopt. Bomen langs de oevers 
zijn verwijderd zodat er minder bladeren 
of naalden in waaien en er minder water 
verdampt. De verzuring is spectaculair 
gedaald. De stikstofdepositie zorgt nu nog 
voor te veel verrijking. Daar kunnen de 
op armoe ingestelde hoogveenvegetaties 
niets mee. We wensen de bewoners van 
onze veentjes een rijke toekomst toe. Ook 
al zal die dan wel gepaard horen te gaan 
met grote armoe…

Levend hoogveen

Venwitsnuitlibel
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