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Henk Ruiter Stroomdalflora in het dal van de 
Overijsselse Vecht, hoelang nog? 

Tot de bijzondere plantensoorten in het 

dal van de Overijsselse Vecht behoort 

o.a. Bergnachtorchis {Platanthera chlo-

rantha). Inmiddels is de soort hier in 

door runderen begraasde terreinen ver

dwenen. De lotgevallen van Bergnacht

orchis in de Overijsselse Vecht hebben 

mij aangezet tot nadenken over het daar 

gevoerde beheer. 

Veel van de schrale stroomdalgraslanden 

langs de Vecht, de zogenaamde koelanden, 

worden al sinds de Middeleeuwen beweid 

door koeien. Het meest bekende reservaat 

is het junner Koeland. Na kanalisatie van 

de Vecht in 1910 raakte het Koeland geïso

leerd van het esdorp Junne. Het bewei-

dingssysteem kon worden voortgezet door 

de aanleg van achtereenvolgens een door

waadbare plaats en een brug. 

Het Junner Koeland werd tot 1938 

begraasd door een geherderde kudde 

(Coutbeek, 1988). De herder, koejer 

genoemd, haalde dagelijks om 7 uur de 

koeien bij de diverse boerderijen op. De 

koeien staken de inmiddels gekanaliseerde 

Vecht over bij de doorwaadbare plaats. Bij 

hoogwater zwommen ze naar de overkant. 

Om 7 uur 's avonds werden ze weer thuis-

gebracht. Dit gebeurde van begin mei tot 

eind september, op alle dagen behalve 

's zondags. De kudde telde zo'n 100 stuks, 

die alleen het centrale deel (49 ha) van het 

Koeland begraasden. In 1938 werd junne 

definitief gescheiden van het Koeland en 

was een standkudde de enige optie. De 

aantallen dieren wisselden. In sommige 

jaren liepen er 75 koeien en soms ook 

paarden. Vanaf 1967 kwam het Koeland in 

eigendom van Staatsbosbeheer en sinds

dien lopen er ongeveer 40 koeien. Het 

begraasde gebied is sinds de jaren tachtig 

van de vorige eeuw uitgebreid aan de oost

en westzijde en is thans 98 ha groot. 

De laatste jaren komen de eerste koeien 

(ca 20 stuks) in april in het terrein; in de 

zomer wordt de kudde uitgebreid tot maxi

maal 60 stuks. In het naseizoen wordt de 

kudde weer verkleind tot 20 stuks. Bij het 

invallen van de vorst worden de beesten 

uit het terrein verwijderd. De gemiddelde 
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begrazingsdichtheid is hierdoor al met al 
in vergelijking met de jaren 1915-1938 met 
zo'n 80 % afgenomen! 

Bergnachtorchis en begrazing 
De Bergnachtorchis is sinds 2001 geheel 

verdwenen uit door runderen begraasde 

terreinen langs de Overijsselse Vecht. De 

enige nog resterende populatie betreft een 

hooiland waar nooit een koe komt. Dit 

door Staatsbosbeheer beheerde hooiland 

wordt jaarlijks in augustus gemaaid, waar

na het maaisel wordt afgevoerd. De aantal

len orchideeën schommelen: 2003 was 

een uitzonderlijk goed jaar met 999 bloei

ende exemplaren, in 2004 stonden er 136, 

in 2005 106. Het betreft de grootste vind

plaats van de 'zuivere' Bergnachtorchis in 

Nederland (mond. med. K. Eichhorn, 

onderzoeker Floron). Het beheer is elk jaar 

hetzelfde en door de jaren heen blijft de 

populatie redelijk stabiel. 

In de door runderen begraasde terreinen in 

het Vechtdal ten oosten van Ommen 

kende de Bergnachtorchis twee vindplaat

sen, namelijk het Junner Koeland en een 

grasland/struweel grenzend aan de Vecht, 

behorend tot landgoed Junne. De vind

plaats bij landgoed Junne is verdwenen 

doordat drie jaar geleden het grasland is 

geïnjecteerd met drijfmest. Dit gebeurde 

nadat het in handen kwam van een nieuwe 

pachter/boer die wel raad wist met dit 

soort schrale graslanden. Ik heb contact 

gezocht met de rentmeester om te kijken 

of het mogelijk was dit gebied natuurvrien

delijk te gaan beheren en dat lijkt weer te 

gaan gebeuren (Snoeij, 2003). 

In het Junner Koeland kwam de Bergnacht

orchis tot 2001 voor. In het beheerplan uit 

1988 (Staatsbosbeheer, 1988) werd gespro

ken van gemiddeld 80 exx. met de vermel

ding dat 'er geen duidelijke afname van het 

aantal is te constateren'. De soort groeide 

tM^Jim 

Fig. 1. Verspreidings-

kaart Steenanjer 

(Dianthus deltoides) 

in 1987 (Beheersplan 

Staatsbosbeheer, 

Fig. 2. Verspreidings-
kaart Steenanjer 

augustus 2004 
(Ruiter et al., 2004). 
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Arriër Koeland-west. Oktober 

2004. Verruigd rivierbegeleidend 

droog schraalland in eigendom 

van Staatsbosbeheer. Dit terrein 

werd jaarlijks gemaaid en afge

voerd. Eind tachtiger jaren is het 

beheer gewijzigd in extensieve 

begrazing. De botanische rijkdom 

is in 10 jaar tijd enorm afgeno

men. Naast o.a. Welriekende 

nachtorchis {Platanthera bifolia) 

en Voorjaarsganzerik [Potentilla 

verna) verdween hier in 1998 de 

laatste vindplaats van Liggende 

ereprijs (Veronica Prostrata) in het 

dal van de Overijsselse Vecht 

(foto: Henk Ruiter). 
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voornamelijk in de onmiddellijke omgeving 

van koeienpaadjes. Er werd bovendien 

opgemerkt dat een verschuiving van de 

vindplaatsen optrad: met name in de stru-

weelrand van Sleedoorn (Prunus spinosa) 

werden nieuwe exemplaren waargenomen. 

In de vegetatiekartering (Bakker, 1996) staat 

het volgende: 'Aan de noordkant van het 

struweel is de Bergnachtorchis aangetrof

fen. Deze soort is hier sterk achteruitge

gaan waarschijnlijk als gevolg van overbe-

grazing door konijnen of vee.' In 1998 telde 

ik vier exemplaren in knop; in 1999 en 2000 

geen exemplaren en in 2001 opnieuw vier 

exemplaren in knop. Sindsdien heb ik Berg

nachtorchis niet meer gevonden. 

Ik heb niet de indruk dat de soort goed 

tegen begrazing bestand is. Zowel in 1998 

als in 2001 zijn de gevonden exemplaren 

niet tot bloei gekomen, omdat ze waren 

opgevreten. In 2001 heb ik ze zelfs nog 

door middel van gaas tegen vraat proberen 

te beschermen, maar dat mocht niet 

baten. Binnen een paar dagen was het 

gaas platgetrapt en waren de planten 

opgevreten. 

Toch kan overbegrazing mijns inziens niet 

de oorzaak zijn van de achteruitgang en 

het verdwijnen. In de negentiger jaren is 

de begrazingsdruk op het Koeland flink 

afgenomen, zowel door koeien als door 

konijnen, terwijl de stikstofdepositie juist 

zorgt voor een hogere biomassaproductie. 

Hoewel na 1985 de konijnenstand enorm 

toenam tot een paar duizend, werd deze in 

de tweede helft van de jaren negentig 

gedecimeerd als gevolg van de virusziekte 

VHS. Bovendien is na 1985 het aantal koei

en teruggebracht naar 30. De afgenomen 

begrazingsdruk zie je terug in het land

schap: in september is het gras op veel 

plaatsen hoger dan je knieën, en zo gaat 

het de winter in. Bovendien zijn de laatste 

jaren ruigten ontstaan van o.a. Akkerdistel 

r Steenanjer (Dianthus deltoides) 
lunner Koeland 2004 
• frequent 
— occasional 
• Plant + aantal bloemen 

{Cirsiunn arvense), Kruldistel {Carduus cris-

pus), Jacobskruiskruid {Senecio jacobaea) 

en Grote brandnetel {Urtica dioica). 

Mij lijkt het dat de Bergnachtorchis vooral 

baat heeft bij de dynamiek in begraasde 

terreinen, hoewel de soort zelf slecht 

bestand is tegen begrazing. Het is waar

schijnlijk niet voor niets dat veel vindplaat

sen van de Bergnachtorchis zich in de 

zomen van het sleedoornstruweel bevon

den. Ik zoek de oorzaken van het uitein

delijke verdwijnen van de soort in de 

toegenomen biomassa in de vegetatie, de 

afname van open plekken en in verzuring 

van de bodem. De toegenomen biomassa 

is mede een gevolg van een te lage begra

zingsdruk. De verzuring hangt samen met 

de zure depositie van de afgelopen decen

nia, maar kent ook andere oorzaken. 

Andere verdwenen soorten 
De Bergnachtorchis, die scherpe eisen aan 

de zuurgraad van de bodem stelt, is niet 

de enige verdwenen soort. Het junner Koe

land is befaamd vanwege zijn specifieke 

vegetatie van de Associatie van Schapen

gras en Tijm (Festuco-Thymetum serpylli). 

Steenanjer (Dianthus deltoides), Ceel wal-

stro (Calium verum), Grote t i jm (Thymus 

pulegioides) en Grasklokje (Campanula 

rotundifolia) kunnen zonnige steilrandjes 

en hoge mierenbulten van de Gele weide-

mier (Lasius Jlavus) in een ware kleuren

pracht omtoveren. Maar dat beeld wordt 

helaas steeds zeldzamer. In de 25 jaar dat 

ik op het Junner Koeland rondloop heb ik 

het reservaat zienderogen zien verarmen. 

Vegetaties met Steenanjer, Grote t i jm. Geel 

walstro. Grasklokje, Voorjaarszegge (Carex 

caryophyllea) en Gewone vleugeltjesbloem 

(Polygola vulgaris) beslaan nu nog maximaal 

10 procent van het reservaat (fig. 1 &. 2). 

Overblijvende hardbloem (Scleranthus 
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perennis) is verdwenen en Kleine ti jm {Thy-

mus serpyllum) is nagenoeg verdwenen. 

Van deze laatstgenoemde, voor vermes

ting gevoelige soort (Houdijk & Roelofs, 

1993), heb ik in 2004 welgeteld 2 indivi

duen gevonden. De groeiplaats bevindt 

zich aan de rand van een stuifzandgebied, 

samen met onder andere Hondsviooltje 

{Viola canina). De naam Festuco-Thyme-

tum serpylli is waar het de stroomdalgras-

landen van de Overijsselse Vecht betreft 

overigens enigszins misleidend: de meest 

voorkomende t i jm, ook in het junner Koe

land, is T. puiegioides. 

Ook met de Associatie van Vetkuid en 

Tijm (Sedo-Thymetum pulegioidis), één 

van de andere parels van het Koeland, 

gaat het slecht. Tripmadam [Sedum 

reflexunn), Zacht vetkruid, (Sedum sexan-

gulare) en Liggende ereprijs {Veronica pro-

strata) zijn verdwenen. Hetzelfde geldt 

voor bijzonderheden als Grote wolfsklauw 

(Lycopodium ciavatum) en Echte kruisdistel 

(Eryngiitm campestre). Van Kleine bevernel 

[Pimpinella saxifraga), Engelse alant {Inuia 

britannica) en Polei (Mentina pulegium) res

ten slechts enkele exemplaren. Paradoxaal 

genoeg wordt er in het Koeland al jaren

lang onderzoek gedaan naar (het uitblijven 

van) struweelontwikkeling door Wagenin-

gen Universiteit. Overal verschenen exclo-

sures waar konijnen noch koeien konden 

komen. Binnen die exclosures groeien 

distels, brandnetels en Amerikaanse vogel-

kers (Prunus serotina) je tot over de oren 

en in de rest van het reservaat is het gras, 

gras, gras... 

Oorzaken voor de achteruitgang 

Door verhoging van de biomassaproductie 

als gevolg van stikstofdepositie, door de 

verminderde verwijdering van biomassa 

door begrazing, en door stapeling van 

dood organisch materiaal is de openheid 

van de vegetatie sterk verminderd en de 

doordringing van licht op de bodem afge

nomen. Verruiging en vervilting zijn het 

resultaat. Bovendien heeft de kanalisatie 

van de Vecht geleid tot vermindering van 

de zandafzetting. Afzetting van vers, 

basenrijk zand is belangrijk voor het voort

bestaan van de meeste van de genoemde 

soorten. 

Koeien hebben behoefte aan calcium en 

weten precies de plekken te vinden waar 

de concentraties van die stof wat hoger 

zijn. Dat zijn precies de plekken waar de 

basenminnende soorten nog voorkomen. 

Die plekken worden dan ook relatief over-

begraasd. Het huidige beheer bevindt zich 

Arriër Koeland. 

Centrale deel. Novem

ber 2004. Een karak

teristiek beeld van een 

koeland met bulten 

van Gele weldemier. 

Craafactiviteit van 

deze mier zorgt voor 

aanvoer van basenrijk 

zand en biedt 

daardoor vestigings

kansen voor basen

minnende soorten 

van het Festuco-

Thymetum 

(foto: Henk Ruiter). 

Karakteristiek beeld 

van Junner Koeland 

aan de Overijsselse 

Vecht. November 

2004. Op de achter

grond een eikenbosje 

omzoomd met slee-

doornstruweel. De 

Vecht (gevangen in 

een basalt-oever), en 

voor en achter de 

koeien beginnende 

verruiging met o.a. 

Akkerdistel, Kruldistel, 

Jacobskruiskruid 

en Ridderzuring 

(foto: Henk Ruiter). 

Junner Koeland. 

November 2004. 

Verruiging. 

Koeien vreten dit 

niet meer.... 

(foto: Henk Ruiter). 
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in een vicieuze cirkel. De nog resterende 

kwaliteiten van het terrein gaan voorspel

baar verloren. 

Voor het behoud van plantensoorten is het 
belangrijk dat er genoeg hervestigingsmo-
gelijkheden zijn wanneer een soort lokaal 
verdwijnt. Bakker (2003) onderzocht in het 
junner Koeland de hervestigingsmogelijk-
heden van plantensoorten. Extra knippen. 

om zo de vegetatie lager te maken, zorgde 

voor een sterke toename van de soorten

rijkdom! De soortenrijkdom bleek sterk 

negatief gecorreleerd te zijn met de hoe

veelheid gewas en strooisel en ook met de 

hoogte van de vegetatie, maar positief met 

de hoeveelheid licht die tot de bodem kan 

doordringen. Zaai-experimenten lieten zien 

dat het kiemingssucces van veel soorten 

aanzienlijk verbeterde in kunstmatig 
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gecreëerde open plekken met kale grond. 

In de onderzoeksgebieden ontstonden de 

meeste natuurlijke open plekken door 

graafwferk van konijnen en mollen. Konij

nen dragen met hun graafactiviteiten der

halve aanzienlijk bij aan de plantensoor

tenrijkdom. 

Beheersadviezen 
Weeda et al. (2002) stellen over stroom

dalgraslanden het volgende: 'Ronduit jam

merlijk is het gesteld met de droge 

stroomdalgraslanden, afgezien van de paar 

terreinen die tijdig in voldoende grote 

omvang veilig zijn gesteld. Langs Maas en 

Overijsselse Vecht is een deel van de rivier-

begeleidende zandruggen door rivierkanali

saties buiten bereik van winterse hoge 

waterstanden komen te liggen. De hierop 

volgende uitspoeling leidt na kortere of 

langere tijd tot basentekort, waardoor de 

kenmerkende soorten verdwijnen (...). De 

ontwikkelingvan 'nieuwe natuur' in het 

rivierengebied vormt geenszins een com

pensatie voor het verlies van de bloemrijke 

begroeiingen met hun hoge zeldzaam-

heidswaarde. Behoud van deze laatste res

tanten verdient de hoogste prioriteit, waar

na vanuit deze kernen vergroting van de 

oppervlakte kan worden nagestreefd.' 

Ik kan me hier geheel bij aansluiten en het 

is urgent om de hoogste prioriteit te geven 

aan dit laatste restant van de stroomdalflo-

ra langs de Overijsselse Vecht. Voor de lan

gere termijn is het noodzakelijk dat de 

Vecht weer een natuurlijker dynamiek 

krijgt, opdat er weer zandverplaatsing en 

aanvoer van vers, basenrijk zand plaats

vindt. Dat is natuurlijk niet direct te rege

len. Daarom zijn op korte termijn overle-

vingsmaatregelen noodzakelijk. Het gaat 

om: 

• Op de plekken waar de zode vervilt is, 

deze vervilte laag verwijderen door te 

chopperen of plaggen; 

• Het doen van proeven met bekalking op 

een oppervlak van tenminste 1 ha, nadat 

de vervilte laag eerst is verwijderd. Beslist 

geen bekalking op de vervilte biomassa. 

Dit zal leiden tot eutrofiëring; 

• Het tijdelijk uitrasteren van de behandel

de plekken om vernieling door het vee te 

voorkomen; 

• Begrazingsdruk met name in de nazomer 

en herfst intensiveren. Vegetatie moet kort 

de winter in. 

• Additioneel maaien en afvoeren op plaat

sen waar de koeien niet genoeg grazen. 

Daarbij dienen de bulten van de Gele 

weidemier natuurlijk niet vernield te wor

den. Wanneer de begrazing intensief 

genoeg is, zal maaien op den duur waar

schijnlijk niet meer nodig zijn. 

• Zoombeheer langs de struwelen. Kreutz 

& Dekker (2000) suggereren dat het regel

matig afzetten van Sleedoorn zou kunnen 

leiden tot herstel van de populatie van de 

Bergnachtorchis. 

• Maaien en afvoeren van distelruigten tij

dens hun bloei om deze terug te dringen. 

Met alleen een koppeltje koeien houden 

we, zeker onder de huidige nog steeds 

ongunstige milieuomstandigheden, deze 

bijzondere flora niet in de benen. 

Summary 
River-valley flora along the Overijsselse Vecht: 

how long will it last? 

The characteristic river valley flora of the Overijs

selse Vecht is severely endangerd. Many Red-List 

species have declined or have disappeared 

during the last decades. These groundwater 

independent species are characteristic of weakly-

buffered and nutrient-poor grasslands, the so 

called 'koelanden', which have been grazed by 

cattle from the Middie Ages. Compared to the 
period 1915-1938, the intensity of grazing has 

been reduced by 80%. Moreover, the deposi-

tion of fresh, calcium-containing sands has 

reduced due to canalization of the river Vecht 

Scharlaken wasplaat 

(Hygrocyte coccinea) 

in Arriër Koeland in 

november 2004. Ook 

voor diverse soorten 

wasplaten zijn de 

koelanden waardevol 

(foto: Henk Ruiter). 
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at the end of the igth century. These changes 

in combination with airborne nitrogen and acid 

deposition led to accumulation of organic 

material, acidiflcation of the topsoil and an in-

creased supply of nutrients, due to which the 

original low-productive vegetation has become 

ruderalized and felted. To counteract this dete-

rioration, recovery of the former river dynamics 

of the Vecht is required to restore the deposi

tion of fresh, calcium-containing sands. 

Societally, this is only possible on the long 

term. On the short term, acidiflcation and 

eutrophication should be counteracted by a 

combination of (1) topsoil removal, (2) adding 

of limestone and (3) intensiflcation of cattle 

grazing during late summer and autumn. 
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