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De moeder van de laatste auteur heeft 
rond 1930 orchideeën geplukt, die toen 
massaal voorkwamen in de madelanden. 
Deze schrale, nauwelijks bemeste hooilan-
den die in de jaren dertig nog op veel 
plaatsen werden aangetroffen in het 
beekdal, waren in de jaren vijftig vrijwel 
verdwenen. Er waren ”geen plekken aan te 
wijzen waar de moderne bemestingsme-
thoden niet zijn toegepast” (Schimmel, 
1955). Toen het Stroomdallandschap 
Drentsche Aa, als voorloper van het latere 

schraalland met brede orchis aangetrof-
fen. Dit perceel werd later het ‘reservaat’ 
genoemd en geldt als referentie voor dit 
vegetatietype. Toen de auteurs in 1971 
actief werden in het Drentsche Aa-gebied 
zag het reservaat paars van de orchi-
deeën.

De vegetatie in een verschralingsreeks
De percelen langs het Anlooërdiepje zijn 
geleidelijk bij Staatsbosbeheer in verschra-
lend beheer gekomen en bieden de 
mogelijkheid een vergelijking te maken in 
ruimte en tijd. Ze vormen een tijdreeks 
voor wat betreft het aantal jaren dat ze in 
beheer zijn en daarmee ook een verschra-
lingsreeks. De plaats in de verschralings-
reeks wordt niet alleen bepaald door het 
aantal jaren dat een perceel in verschralend 
beheer is; in de oudste percelen begon het 
verschralend beheer in een tijd dat de 
bemestingsgraad lager was dan in latere 
jaren. Bovendien hebben percelen waarin 
recenter verschralend beheer is gestart een 
langere historie van bemesting dan de 
percelen die langer geleden werden 

Duur en start van verschraling bepalen 
dynamiek van brede orchis

Nationaal Park, in 1965 werd ingesteld, 
was er veel aandacht voor bloemrijk 
hooiland en schraalland met onder andere 
brede orchis. Omdat verdere intensivering 
dreigde, werden bemeste percelen 
verworven en overgedragen aan Staats-
bosbeheer. Het hooilandbeheer werd 
voortgezet, maar zonder bemesting. 
Langs het Anlooërdiepje (fig. 1) werd in 
een perceel dat al sinds 1946 jaarlijks 
wordt gehooid met weinig bemesting, in 
de jaren vijftig het vegetatietype veldrus-

Foto 1. Brede orchis met gestreepte witbol aan het begin van verschraling. (Foto: Henk Everts)

Het Drentsche Aa-gebied staat bekend om zijn bloemrijke hooilanden. 
Aansprekende soorten hierin zijn orchideeën. Bij de oprichting van het 
Stroomdallandschap in 1965 waren er nog maar een paar percelen die 
paars zagen van de orchideeën, met name van brede orchis. Geleidelijk 
werden meer percelen door de overheid verworven en kwamen er meer 
orchideeën, maar niet overal en in dezelfde mate. Waar kunnen die 
verschillen mee samenhangen?
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verworven. Met andere woorden: hoe 
korter geleden verschralend beheer startte, 
hoe groter de erfenis van opgehoopte 
meststoffen. Deze suggestie werd in 1995 
al gedaan op basis van de toen beschikbare 
gegevens (Bakker & Olff, 1995). We hebben 
nu, ruim twintig jaar later, veel langer 
lopende gegevens om deze gedachte 
verder uit te werken. 
Het Veldrusschraalland met brede orchis 
komt voor in de lager gelegen orga-
nisch-vochtige delen van de percelen. Hier 
spoelen voedingsstoffen niet uit. Er zijn 
verschillen ten aanzien van hydrologische 
factoren die tot uiting komen in verschillen 
in het voorkomen van kwelindicatoren (tabel 
1). Deelgebieden 1 en 2 hebben geen 
ondiepe kwel; deelgebieden 3, 4 en 5 hebben 
ondiepe kwel; deelgebieden 6 en 7 hebben 
lokaal of relatief veel diepere kwel. Hierdoor 
is het oostelijk deel van het beekdal minder 
goed vergelijkbaar met het westelijk deel 
(Everts & De Vries, 1984-2017).

Voorkomen van orchideeën in een ver-
schralingsreeks
Het voorkomen van brede orchis is in 1955 
en 1972 vastgesteld aan de hand van losse 
waarnemingen. Daarna zijn de waarnemin-
gen gedaan in het kader van vlakdekkende 
vegetatiekarteringen in 1986, 1994, 2008 en 
2015, waarbij ook de mate van voorkomen 
van individuele soorten als de brede orchis 
systematisch is vastgelegd. In 1955 kwam de 
soort alleen voor in het reservaat (perceel 6, 
fig. 1). In 1972 kwam brede orchis ook voor 
in één en in 1986 in twee naburige percelen. 

In deze ‘oude’ percelen kwam de soort in 
1994 algemeen voor, maar begon deze later 
af te nemen, terwijl ze voor het eerst in 
geringe mate voorkwam in een aantal 
‘nieuwe’ percelen verder naar het oosten 
(fig. 2). Deze trend zette door in 2015: enige 
afname in de ‘oude’ percelen, toename in 
de ‘nieuwe’ percelen en nog nieuwe 
vestigingen in een paar percelen in het 
oosten. Nog verder naar het oosten in het 
deel van het dal zonder diepe kwel is de 
soort nog niet waargenomen (Everts & De 
Vries 1984-2017). 
Tijdens de opeenvolgende vegetatiekarte-
ringen vanaf 1986 is steeds de mate van 
voorkomen van brede orchis in de verschil-
lende percelen vastgelegd. Daardoor kon 
de mate van voorkomen van de brede 
orchis worden aangegeven in relatie tot het 
oppervlak van het betreffende perceel: 
weinig algemeen, algemeen, abundant 
(Everts & De Vries, 1984-2017). In perceel 6 
(het reservaat) was de soort abundant in 
1986, werd algemeen in 1994 en het 
oppervlak algemeen verdubbelde in 2008 
en nam af in 2016. In perceel 4 was brede 
orchis algemeen over een klein oppervlak 
in 1986, waarna dat oppervlak sterk 
toenam in 1994, om in 2008 en 2016 weer 
af te nemen. Een afname is niet te zien in 
andere percelen. In deelgebied 7 was de 
eerste waarneming gemiddeld ruim 24 jaar 
na de start van verschralend beheer. Voor 
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Tabel 1. Het Anlooër-
diepje met hydrologi-
sche omstandigheden 
in verschillende 
deelgebieden; de mate 
van voorkomen van 
enkele soorten die 
indicatief zijn voor 
ondiepe en diepe kwel 
(veldrus en holpijp) en 
diepe kwel (dotter-
bloem).

Figuur 1. Het Anlooërdiepje met andere hydrologische omstandigheden in deelgebieden 1-7 volgens tabel 
1. Percelen in een deelgebied hebben een overeenkomstige kleur. Het startjaar van verschralend beheer is 
aangegeven (het reservaat bestaat uit twee delen), evenals de nummering van percelen zoals gebruikt in 
tabel 2, figuren 3 en 4.

Foto 2. Brede orchis met pinksterbloem in de 
middenfase van verschraling. 

 (Foto: Henk Everts)

deelgebied

1 2 3 4 5 6 7

soorten in 1986

Veldrus algemeen lokaal weinig 
algemeen algemeen dominant

Holpijp lokaal algemeen algemeen algemeen

Dotterbloem lokaal algemeen

typering systeem (naar Everts & de Vries 1991)

infiltratie xxxx

bovenloop zonder kwel xxxx

laagte met ondiepe kwel xxxx

bovenloop met lokaal ondiepe kwel xxxx

bovenloop met ondiepe kwel xxxx

middenloop met ondiepe kwel en lokaal diepere kwel xxxx

middenloop met ondiepe kwel en relatief veel diepere kwel xxxx
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deelgebied 6 was dat ruim 30 jaar, voor 
deelgebied 5 was dat 24 jaar en voor 
deelgebied 4 was dit 29 jaar (tabel 2). 
Het verschralingsbeheer leidde niet alleen 
tot een toename en uitbreiding van de brede 
orchis, maar past in een breder patroon van 
successie van voedselrijke graslanden naar 
voedselarme vegetatietypen. In het kader 
wordt deze ontwikkeling uitgelicht.  

Start van verschralingsbeheer
De eerder geformuleerde gedachte ‘hoe 
korter geleden verschralend beheer startte, 
hoe groter de erfenis van opgehoopte 
meststoffen’ kan nu worden getoetst aan de 
veranderingen in de vegetatie als geheel (fig. 
4) en de mate van voorkomen van brede 
orchis (fig. 5). We vergelijken steeds twee 
groepen percelen die een vergelijkbaar 

aantal jaren verschraald zijn, maar waarbij 
de verschraling op verschillende tijdstippen 
is begonnen. Voor de samenstelling van de 
vegetatie gaan we uit van de kartering die 
samenvalt met het eind van de beschouwde 
periode van verschraling. Bijvoorbeeld: 
staafdiagram A staat voor de start van 
verschralend beheer 1971-1974 en de 

vegetatiekartering in 2008; dat levert 34-37 
jaar verschralend beheer. Om voor staafdi-
agram B tot een vergelijkbare periode 
verschralend beheer te komen bij een tien 
jaar latere start (namelijk 1982-1985), is de 
vegetatiekartering van 2016 benut (Everts & 
De Vries, 1984-2017) (fig. 4). Zo worden de 
koppels C-D, E-F en G-H ook vergeleken. 

Foto 3. Brede orchis in het laatste stadium 
van verschraling, met onder meer veldrus.  

(Foto: Henk Everts)

Figuur 2. Voorkomen van brede orchis langs het Anlooërdiepje in de periode 1955-2015. In 1955 en 1972 is het voorkomen met een rode stip aangeduid.   
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Kader 1: Successie
Tijdens de verschraling worden bemeste 
voedselrijke graslandtypen geleidelijk vervan-
gen door schralere, voedselarme typen (fig. 3). 
Brede orchis kan voor het eerst spaarzaam 
verschijnen in het witbolgrasland en wat vaker 
ook in bloemarm grasland met pitrus. In de 
volgende verschralingsstadia (bloemrijk 
grasland en droog matig schraal grasland) 
waar in beide ook veldrus verschijnt, komt de 
orchis het sterkst naar voren en breidt ze zich 
ook snel uit (foto’s 1, 2 en 3). In deze typen is 
het areaal en de mate van voorkomen van 
brede orchis het grootst. Ook in het dotter-
bloemhooiland (vaak met veldrus) en het 
veldrusschraalland ontbreekt brede orchis niet, 
hoewel het areaal hiervan beperkt is. De figuur 
geeft ook aanwijzingen dat de verschraling 
afhankelijk is van de hoeveelheid en het type 
kwel, waardoor het westelijk deel een veel 
gunstiger beeld laat zien dan het oostelijk deel 
(tabel 1). De uitgangssituatie verschilde ook: 
gemiddeld werd west in 1982 al acht jaar 
verschraald, terwijl oost nog vijf jaar moest 
wachten met de start (zie fig. 1), wat tot uiting 
komt in een verschil in de vegetatiesamenstel-
ling. Ondanks dit verschil blijft het resultaat in 

oost achter, vooral in de omvang van de 
arealen bloemrijk grasland, droog matig 
schraal grasland en dotterbloemhooiland, de 
optimale vestigingsplekken voor brede orchis. 
Dat hangt samen met het bekende fenomeen 

dat in het Drentsche Aa-gebied (diepe) kwel 
met calciumcarbonaat (CaCO3) tot een beter 
verschralingsresultaat leidt (Everts & De Vries, 
1991). In oost is kwel beperkt.

Tabel 2. Voorkomen van brede orchis in de periode 1986-2015 als aandeel oppervlak in percelen in vier verschillende deelgebieden (tabel 1) met steeds kortere 
periode van verschralend beheer met start tussen 1946 en 1985.  Zie voor de nummering van de percelen fig. 1. Zes percelen zijn in 2008 beperkt gekarteerd, 
waardoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

Figuur 3. Successie van graslandontwikkeling in het westelijk deel (deelgebieden 6 en 7) en oostelijk 
deel (deelgebieden 2, 4 en 5) van het Anlooërdiepje (zie fig. 1 en tabel 1) bij verschralend beheer in de 
periode 1982-2016 (naar Everts & de Vries 1984-2017).

J1 Veldrusschraalland
I3 Dotterbloemhooiland
K1 Bloemrijk grasland
K4 Droog matig schraal
grasland met Gewoon
struisgras en Kamgras
K3 Bloemarm grasland
met Pitrus e.d.
K5 Witbolgrasland
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M1 Overstromingsgrasland
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Tabel 2. Voorkomen van brede orchis in de periode 1986-2015 als aandeel oppervlak in percelen in vier verschillende deelgebieden (tabel 1) met steeds kortere 
periode van verschralend beheer met start tussen 1946 en 1985.  Zie voor de nummering van de percelen fig. 2. N.B.: Zes percelen zijn in 2008 beperkt 
gekarteerd, waardoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.
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Voor plaatsing in de reeks A-H zijn de 
percelen gerangschikt naar de indicatie van 
de bodemvruchtbaarheid op basis van de 
samenstelling van de vegetatie in volgorde 
van zeer schraal (A) tot matig voedselrijk 
(H) op basis van de vegetatietypen in fig. 3.
Tussen elk koppel van percelen met 
vergelijkbaar aantal jaren beheer indiceert 
de vegetatie in het perceel waarin later is 
begonnen met verschralingsbeheer 
voedselrijkere condities (fig. 4). De grote 
lijn is dat percelen die het langst in 
verschralend beheer zijn de meest schrale 
vegetatietypen (dotterbloemhooiland, 
bloemrijk grasland en droog matig schraal 
grasland met gewoon struisgras en 
kamgras; zie fig. 3), veelal met veldrus 
herbergen, terwijl in de percelen die het 
kortst in beheer zijn bloemarm grasland en 
witbolgrasland voorkomt (fig. 3; foto’s 1, 2, 
3). Bovendien herbergen percelen met een 
even lange beheergeschiedenis maar met 
een latere start ook vegetatietypen van 
voedselrijkere bodem doordat ze langer 
bemest zijn geweest (fig. 4). Bij de vergelij-
king van de eerste twee koppels (A-B en 
C-D) geldt dat ze in deelgebied 7 liggen 
met dezelfde hydrologische conditie van 
relatief veel kwel. Bij de vergelijking van de 
laatste twee koppels (E-F en G-H) treedt de 
in het kader beschreven ‘ruisfactor’ van 
verschillende hydrologische omstandig-
heden in deelgebieden (zie kader) op 

doordat een vergelijking wordt gemaakt 
tussen percelen in deelgebied 7 (staaf-
diagrammen E en G) en deelgebied 5 
(staafdiagrammen F en H) met minder 
kwel.  Desondanks is dit een aanwijzing 
dat de erfenis van bemestingsgeschiedenis 
een rol speelt bij de veranderingen in de 
samenstelling van de vegetatie. De meest 
veelbelovende ontwikkeling van het 
Veldrusschraalland is te zien in deelgebied 
7 met relatief veel kwel.
We vergelijken dezelfde koppels percelen 
als voor het voorkomen van vegetatie-
typen voor de mate van voorkomen 
(weinig algemeen, algemeen, abundant) 
van brede orchis. Veelal is het zo dat 
brede orchis vooral algemeen is in 
percelen waarin het verschralend beheer 
ruim 30 jaar heeft plaatsgevonden (A en B 
in fig. 5) en vooral weinig algemeen 
voorkomt in percelen die rond 10 jaar 
werden verschraald (G en H in fig. 5). 
Maar daarbovenop heeft een latere start 
van verschralend beheer en dus een 
langere geschiedenis van bemesting, 
negatieve gevolgen voor de mate van 
voorkomen van brede orchis (vergelijk A 
(alleen hier abundant voorkomen) met B, 
C met D in fig. 5). De vestiging en de mate 
van voorkomen van deze plantensoort 
orchis volgt het hierboven beschreven 
patroon voor de vegetatiesamenstelling. 
De aanwijzing dat de erfenis van bemes-

tingsgeschiedenis een rol speelt bij de 
veranderingen in de vegetatietypen, lijkt 
dus op dezelfde manier te gelden voor de 
mate van voorkomen van brede orchis. 

Aantallen orchideeën in de verschralings-
reeks
Naast een analyse van het voorkomen van 
vegetatietypen waarin brede orchis staat, zijn 
er alleen anekdotische gegevens over het 
verloop het aantal orchideeën in de tijd. In 
perceel 2 in deelgebied 6 (fig. 1) werd vanaf 
1971 verschraald en 15 jaar later in 1987 
verschenen daar de eerste orchideeën (fig. 
6). Het aantal nam toe tot 3.000 in 2007. In 
2019 en 2020 was er een sterke vermindering 
tot minder dan 200 exemplaren. Van de 
tussenliggende jaren zijn geen tellingen. 
In de jaren negentig werden in het reservaat 
(deelgebied 7, perceel 6) tot 12 orchideeën 
per m2 aangetroffen (Dijk & Olff, 1994). In 
2020 zijn dat tot nog maar 2 exemplaren 
per m2. In perceel 5 in deelgebied 7 zijn 
tussen 2013 en 2020 lokaal de orchideeën 
verdwenen (foto’s 4 en 5). Ook hier lijkt dus 
sprake van een afname in de tijd. Langdu-
rige verschraling lijkt te leiden tot een 
afname van het aantal brede orchissen.

Mogelijke oorzaken voor afname orchideeën 
De aanvankelijke toename van brede orchis 
na het stoppen van bemesting gaat 
klaarblijkelijk niet eindeloos door in 

Figuur 4. Percentueel 
aandeel van verschil-

lende vegetatietypen in 
percelen met brede 

orchis in koppels met 
een vergelijkbaar aantal 

jaren verschralen per 
koppel, afnemend van 

koppel A -B (ruim  
30 jaar) naar koppel  
G -H (bijna 10 jaar), 

maar met steeds 
ongeveer tien jaar 

verschil in startjaar van 
de verschraling tussen 
de twee leden van een 

koppel. De vegetatiety-
pen in de legenda zijn 

van boven naar 
beneden geordend van 

schraal naar matig 
voedselrijk (zie fig. 3). 

Zie voor de numme-
ring van de percelen 

fig. 1.
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percelen die al tientallen jaren in verschra-
lend beheer zijn. Er treedt stabilisatie op en 
er lijkt zelfs afname plaats te vinden. Waar 
kan de afname mee te maken hebben? 
In perceel 2 in deelgebied 6 (zie fig. 1) 
daalde de pH in de periode 1974-1982 van 
5,5 tot 4,5 in de laag van 0 tot 5 cm en van 
5,0 tot 4,0 in de laag van 5 tot 25 cm 
(Bakker, 1989). In 2005 hebben we boven-
dien in een aantal verschillende percelen in 
deelgebied 7 de zuurgraad gemeten. De 
pH was 5,3 in nog bemeste percelen 
(waarschijnlijk inclusief wat kalk) en tussen 
4,6 en 4,8 rond 30 jaar na het stoppen met 
bemesting (ongepubliceerde gegevens). 
Afnemende zuurgraad is ongunstig voor de 

ontwikkeling van brede orchis (Everts & De 
Vries, 1991) en vormt wellicht een verkla-
ring voor de afname. Verzuring kan worden 
veroorzaakt door NH4 (ammoniak) in 
atmosferische depositie. Naast bemesting 
zorgt het ook voor verzuring, maar het kan 
ook zijn dat de dynamiek in het voorkomen 
van brede orchis wordt beïnvloed door 
stikstof.
Rond 1900 bedroeg de stikstofdepositie in 
Nederland 5 kg N/ha/jaar (1 kg stikstof = 
71,43 mol N). Er was een geleidelijke 
stijging tot 1950 met onderbrekingen 
tijdens WO I en WO II. Van 1960 tot 1980 
was de stijging exponentieel tot 45 kg N/
ha/jaar. Vanaf 1990 trad een duidelijke 

daling op tot 28 kg N/ha/jaar rond 2005 
(De Haan et al., 2008).  Het bleef licht 
dalen tot 24 kg N/ha/jaar in 2015 (Wichink 
Kruit & Van Pull, 2018). Voor aan veldrus-
schraalland verwant blauwgrasland wordt 
een kritische depositiewaarde (KDW) van 
15 kg N/ha/jaar gehanteerd (Van Dobben 
et al., 2012).    
Ondanks de hoge stikstofdepositie nam 
tussen 1975 en 1999 tijdens verschralings-
beheer de biomassa af en bleef deze laag. 
Er werd daardoor echter steeds minder 
stikstof afgevoerd (van 110 naar 40 kg N/
ha/jaar) doordat de concentratie in het 
gewas (rond 1,5 %) gelijk bleef (Bakker et 
al., 2013). Hierdoor wordt de hoeveelheid 
stikstof via atmosferische depositie relatief 
belangrijker. 
Voor Drenthe was de stikstofdepositie in 
2017 22,4 kg N/ha/jaar, waarvan 15,4 voor 
NH4 en 7 voor NO2. Voor schraalland 
habitattypen in Drenthe bedroeg de 
overschrijding van de KDW 8,7 kg N/ha/
jaar (Gies et al., 2019). Het model AERIUS, 
gebruikt bij de berekeningen voor de PAS 
(Programmatische Aanpak Stikstof), geeft 
voor 2018 tot 24 kg N/ha/jaar (1.800 mol 
N/ha/jaar) langs het Anlooërdiepje 
(RIVM). Na 2015 verdubbelde de hoeveel-
heid ammoniak (ondanks de PAS, maar 
met het loslaten van de melkquota) in de 
atmosfeer van gemiddeld 3 µg/m3 in 2005 
tot 6,25 µg/m3 in 2019 in het Drentsche 
Aa-gebied (RIVM-MAN). 

Orchideeën en endomycorrhiza-schimmels
We vermoeden dat door de hoge stikstof-
depositie de ontwikkeling van de bre-

Figuur 5. Relatieve 
mate van voorkomen 

van brede orchis 
(uitgedrukt als 

percentage van het 
oppervlak waarin 

orchis binnen percelen 
voorkomt) in koppels 
met een vergelijkbaar 
aantal jaren verschra-

len per koppel 
(afnemend van A en B 

ruim 30 jaar) naar G en 
H (bijna 10 jaar), 

waarbij het tweede lid 
van een koppel steeds 

ongeveer tien jaar later 
is gestart met 

verschralend beheer. 
Zie voor de numme-
ring van de percelen 

fig. 1.

Figuur 6. Aantal orchideeën in een strook van 60 m x 10 m vanaf de start van verschralen in 1971 in 
perceel 2, deelgebied 6 (zie fig. 1). In 2000 en tussen 2007 en 2019 zijn geen tellingen verricht.
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de-orchispopulatie ook op een andere 
manier wordt beïnvloed. In de eerste 
stadia van de levenscyclus, met name 
tijdens de kieming, zijn orchideeën 
afhankelijk van de endomycorrhi-
za-schimmel waarmee ze in symbiose 
leven. Bij soorten van het geslacht 
Dactylorhiza zijn de typische orchi-
dee-schimmels van de geslachten 
Tulasnella, Ceratobasidium en Sebacina 
aangetroffen (Jacquemyn et al., 2016). 
Na de kieming vormt een orchidee een 
jong ondergronds stadium, het proto-
corm dat in symbiose leeft met een 
mycorrhiza-schimmel. In gunstige 
omstandigheden winnen protocormen al 
hun voedingsstoffen van de mycorrhi-
za-schimmels: ze hebben nog geen 
wortels en bladgroen.  Uit lab-experimen-
ten blijkt dat bij verhoogde stikstofcon-
centraties in de vorm van NH4 en NO3 de 
balans tussen schimmel en protocorm 
verstoord wordt ten gunste van de 
mycorrhiza-schimmel (het protocorm 
krijgt te weinig voedingsstoffen) bij een 
verhoogde beschikbaarheid van stikstof 
(Van Dijk & Eck, 1995). Een lab-experi-
ment laat zien dat stikstof in de vorm van 
NO3 direct de kieming van zaden van 
witte muggenorchis negatief kan beïn-
vloeden, hetgeen gerelateerd kan zijn aan 
de achteruitgang in schraal grasland 
(Ponert et al., 2013). Specifieke orchi-
deeschimmels kunnen verdwijnen bij 
verhoogde stikstofbelasting, waardoor 
het protocorm geen voedingsstoffen kan 
krijgen. Zo neemt de diversiteit van 
endomycorrhiza-schimmels in graslan-
den sterk af boven een depositie van  
7,7 kg N/ha/jaar (Ceulemans et al., 
2019). Het zou interessant zijn om 
kiemingsexperimenten uit te voeren in 
graslanden die sterk verschillen in 
omgevingskenmerken of een verschil-
lende geschiedenis kennen en tegelijker-
tijd de schimmeldiversiteit in de bodem 
in kaart te brengen (meded. Hans 
Jacquemyn). Het is niet uitgesloten dat 
de afname van brede orchis langs het 
Anlooërdiepje te maken heeft met de 
verstoring van de balans tussen proto-
corm en endomycorrhiza-schimmels. 

Conclusie
De mate van voorkomen van brede orchis in 
de periode 1986-2016 langs het Anlooër-
diepje is hoog in percelen die lang in 
verschralend beheer zijn en laag in percelen 
die kort in beheer zijn. Naarmate een 

Foto’s 4 en 5. Voorkomen van grote aantallen brede orchis in de fase met veldrus  in 2013 en afwezigheid 
in 2020 in perceel 5 in deelgebied 7 (fig. 1). (Foto’s: Henk Everts)
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perceel langer in verschralend beheer is 
neemt de mate van voorkomen toe, om 
daarna weer enigszins af te nemen. Ook de 
start van het verschralend beheer bepaalt de 
mate van voorkomen: hoe eerder begonnen, 
hoe hoger de mate van voorkomen, onafhan-
kelijk van de duur van verschralend beheer. 
De bemestingsgeschiedenis lijkt nog 
tientallen jaren een stempel te drukken op de 
snelheid van verschralen. Door de verschillen 
in hydrologische factoren geldt dit duidelijker 
voor percelen met relatief veel kwel (en 
daardoor meest veelbelovende ontwikkeling 
van Veldrusschraalland), dan voor percelen 
met weinig kwel. In de laatste percelen is het 
eerder afgelopen met brede orchis. 
Brede orchis neemt bij verschraling aanvan-
kelijk toe ondanks hoge stikstofdepositie, 
waarschijnlijk doordat de vegetatie opener 
wordt. De aantallen dalen echter weer na 
verloop van tijd, terwijl de vegetatie open 
blijft. Dit kan gerelateerd zijn aan verzuring 
en de verstoorde balans tussen protocorm 
en mycorrhiza bij de recent weer toene-
mende stikstofdepositie. Brede orchis blijft 
aanwezig tijdens verschraling zolang de 
volwassen individuen zich handhaven; er 
komen echter geen nieuwe individuen bij 
middels verjonging door het achterwege 
blijven van kieming. Hiermee lijkt de soort 
op de grutto, die weliswaar oud kan worden, 
maar er worden te weinig jongen volwassen 
om de populatie op termijn levensvatbaar te 
houden (Kentie et al., 2013). 
De mogelijkheid gedurende decennia de 
effecten van ongewijzigd beheer in samen-
hang met verschillen in grondwaterhuishou-
ding te volgen, levert belangrijke inzichten in 
de dynamiek van de vegetatie en soorten. 
Ingrijpen om geconstateerde afname van een 
soort eventueel te herstellen, is hier niet aan 
de orde.
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Summary
Duration and start of impoverishment 
determine dynamics of broad-leaved 
marsh orchid
In an agricultural fen meadow system, 
haymaking with cessation of fertilizer applica-
tion was practiced to restore the target Juncus 
acutiflorus community, including the iconic 
orchid Dactylorhiza majalis. Comparing various 
fields with different periods (70-35 years) since 
the cessation of fertilizer application allowed 
to use the series of fields as a chronose-
quence. The abundancy of orchids is higher in 
fields with long-term cessation of fertilizer 
application than in fields with a shorter period. 
Similar periods of cessation of fertilizer 
application do not imply similar abundancies 
of orchids. The abundancy is lower in fields in 
which cessation of fertilizer application started 
more recently. This phenomenon may be 
attributed to a legacy of a longer period of 
fertilizer application and is more visible in 
fields with relatively much seepage than in 
fields with little seepage.  
Orchid individuals established, increased, and 
decreased again during the past 45 years. The 
decline of orchids, despite increasing duration 
of management, may be related to recently 
increasing atmospheric nitrogen deposition. 
This might affect the symbiosis between 
orchid protocorms and endomycorrhizal fungi, 
hence preventing the establishment of juvenile 
orchids.     
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