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Samenvatting 
 

In de Volgermeerpolder, Nederland, is jarenlang huishoudelijk en chemisch afval gestort. 

Bovenop deze vuilnisbelt is een nieuw wetland (watergebied) aangelegd waar veenlagen 

gevormd moeten worden die een duurzame bescherming kunnen bieden tegen het 

vrijkomen van giftige stoffen. Het doel van dit proefschrift is om inzicht te geven in de 

processen die een rol spelen bij de opbouw van organische stof door nieuwe vegetatie. Ik 

heb hiervoor een conceptueel model gebruikt waarin biotische (levende) en abiotische 

(niet-levende) stuurfactoren werden gecombineerd, waarbij ik rekening hield met 

ecologische successie (opeenvolging van soorten en gemeenschappen) en interacties 

tussen omgevingsvariabelen en de zich ontwikkelende wetlandgemeenschappen 

(Hoofdstuk 1). Voor dit onderzoek werden het waterregime (peil en samenstelling) en 

bodemtype gemanipuleerd in een testgebied van de Volgermeerpolder met 27 grote 

bassins, waardoor het mogelijk was om in drievoud waarnemingen te doen over 

vegetatieontwikkeling en afbraak van biomassa gedurende een periode van drie jaar.  

Helofyten (in de waterbodem wortelende moerasplanten waarvan de groene delen 

boven water uitsteken, zoals in de Volgermeerpolder vooral lisdodde (Typha spp.)) 

koloniseerden massaal voedselrijke bassins met klei of organische bodems, terwijl 

submerse (ondergedoken) vegetatie domineerde in voedselarme bassins met zandbodems 

(Hoofdstuk 2). De aanwezige plantensoorten veranderden in alle bassins door de tijd en 

de vegetatiebedekking nam toe. De bovengrondse biomassa (gewicht) van helofyten was 

drie jaar na aanleg van de bassins zeven maal hoger dan die van submerse soorten. De 

voedselbeschikbaarheid bepaalde sterk de totale bassinbiomassa (inclusief stukken bassin 

waar geen vegetatie groeide): in voedselrijke bassins was de bovengrondse biomassa vijf 

maal hoger en de ondergrondse biomassa tien maal hoger dan in voedselarme bassins. 

Doordat begrazing door vogels de uitbreiding van vegetatie door drijvende wortelstokken 

onderdrukte, was verticale opbouw van organische stof in stukken bassin met helofyten 

de enige initiële veenvormende stap die onder deze testcondities werd waargenomen.  

De afbraak van vegetatie in de bassins is onderzocht in experimenten met riet (een 

standaardsoort) (Hoofdstuk 3) en met ter plaatse ontwikkelde pioniersvegetatie 

(Hoofdstuk 4) door deze planten een bepaalde tijd bij verschillende bodemtypes en 

waterregimes in het water te leggen en het gewichtsverlies te meten. We hebben lineaire 

meervoudige regressie-modellen gebruikt om de relatie tussen de afbraaksnelheid van 

rietbundels en een breed scala aan mogelijke biotische en abiotische stuurfactoren te 

beoordelen, zowel afzonderlijk (Hoofdstuk 3) als gegroepeerd door middel van 

dimensiereductie (Hoofdstuk 4). De afbraak van rietbiomassa (Hoofdstuk 3) verschilde 

niet zoveel door de tijd en tussen behandelingen, wat ingaat tegen de algemene opvatting 

dat voedselrijkdom en de aanwezigheid van detritivore fauna (waterdiertjes die planten 

kunnen opeten en afbreken) dominante stuurfactoren zijn. De afbraak van ter plaatse 

ontwikkelde pioniersvegetatie vertoonde meer variatie in ruimte en tijd, maar vooral 
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tussen vegetatietypes, met de hoogste afbraaksnelheden voor submerse vegetatie 

(Hoofdstuk 4). Dit is in lijn met resultaten uit de literatuur: zachtere weefsels (zoals bij 

ondergedoken waterplanten) breken sneller af dan stugge en vezelrijke weefsels (zoals bij 

helofyten). De combinatie van hoge afbraaksnelheid en lage biomassaproductie betekent 

dat submerse vegetatie ongeschikt is als initiële veenvormer. Het bleek niet mogelijk om 

de afbraak van alle ter plaatse ontwikkelde pioniersvegetatie in meer detail te relateren 

aan de specifieke condities in de bassins, vooral niet in het tweede halfjaar van incubatie 

waarin de plantenbiomassa al gedeeltelijk was afgebroken.  

De metingen aan productie en afbraak van waterplantenbiomassa werden aangevuld 

met metingen van koolstofbudgetten in gasfluxkamers (Hoofdstuk 5). De processen die 

optraden in de bodems die gebruikt waren tijdens de aanleg van de bassins werden hierin 

meegenomen. Niet-begroeide bodems en de bodems gekoloniseerd door submerse 

vegetatie vertoonden over het geheel genomen een uitstoot van zowel koolstofdioxide als 

methaan geproduceerd in diepere, zuurstofloze bodemlagen, wat betekent dat submerse 

soorten een verwaarloosbare bijdrage leveren aan netto koolstofvastlegging. De meest 

productieve vegetatie – dichte standplaatsen van lisdodde – vertoonde netto vastlegging 

van koolstofdioxide en uitstoot van methaan voor alle bodemtypes, met een zeer hoge 

uitstoot van methaan op voedselrijke bodems. Deze hoge uitstoot wordt mogelijk 

verklaard door de aanwezigheid van luchtkanalen in de helofyten. Vanwege de hoge 

uitstoot van methaan op voedselrijke bodems is er netto uitstoot van koolstof bij deze 

bodemtypes wanneer het hele ecosysteem bekeken wordt, terwijl er netto 

koolstofvastlegging is op voedselarme bodems. Daardoor zijn volgens deze studie de 

effecten op atmosferische broeikasgassen door de meest effectieve initiële veenvormers – 

de helofyten op voedselrijke bodems – negatief op korte termijn (door initiële 

methaanuitstoot), maar positief op lange termijn (door koolstofvastlegging in veen).  

Om het chemisch afval dat aanwezig is in de Volgermeerpolder veilig te kunnen blijven 

opslaan is het noodzakelijk dat een voldoende dik veenpakket gevormd wordt binnen 50 

tot 100 jaar, zodat dit de isolerende rol van de geomembraan (aangebracht tijdens de 

sanering en aanleg van het wetland) kan overnemen. Een decennium na de aanleg zijn de 

eerste stappen naar veenvorming in het gebied niet eenduidig positief. Sommige 

vegetatietypen hebben een lage productiviteit en alleen de productiviteit van de meest 

productieve standplaatsen met helofyten is hoog genoeg voor de gewenste snelle 

veenvorming. Om die reden heb ik een koolstofbudget opgesteld voor de bassins in de 

Volgermeerpolder en heb ik de vooruitzichten op successie van de bassins besproken 

(Hoofdstuk 6). Ik voer aan dat de meest effectieve initiële veenvorming gerealiseerd kan 

worden door helofyten en in potentie een bijna 20 cm dikke veenlaag kan vormen in 50 

jaar tijd. Het is echter waarschijnlijker dat er op een lagere snelheid veen wordt gevormd 

door het risico op belemmerde veengroei door ongeschikte waterniveaus en concentraties 

van mineralen in het water. Ik beargumenteer dat het noodzakelijk is om zowel het 

waterbeheerregime van de gehele Volgermeerpolder te optimaliseren, als voedselrijke 
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bodems toe te voegen aan alle bassins, om zo kans te houden op een veenlaag die snel 

genoeg groeit om te zijner tijd de degraderende geomembraan te kunnen vervangen. 




