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Hakhoutbeheer is gedurende vele eeuwen de belangrijkste vorm van beheer in onze bossen geweest.

Omwille van socio-economische veranderingen en een dalende vraag naar klein brandhout werd

vanaf het begin van de 20ste eeuw echter stilaan afgestapt van dit beheer en werden veel bossen

omgezet naar hooghout.Voor tal van plantensoorten is deze verandering mogelijk nefast, omdat ze

voor hun overleving afhankelijk zijn van voldoende lichtinval om hun levenscyclus te voltooien. In

deze bijdrage wordt het effect van hakhoutbeheer op de populatiestructuur en vruchtzetting van

Mannetjesorchis onderzocht.
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Hakhout en plantendiversiteit
De meeste bossen in West-Europa hebben
gedurende vele eeuwen een vorm van hak-
houtbeheer gekend. Dit beheer bestond er
voornamelijk in om op relatief kleine opper-
vlakten (zogenaamde houwen) het kronen-
dak om de 10-20 jaar (variërend naargelang
de grootte van het bosfragment) op te lich-
ten door alle bomen in de hakhoutlaag weg
te kappen. Hierdoor ontstonden verspreid
over een bos regeneratiestadia van verschil-
lende ouderdom en een in ruimte en tijd
gevarieerde bosstructuur.Uit historisch-eco-
logisch onderzoek is echter ook gebleken dat
bij hakhoutbeheer naast het periodieke kap-
pen ook een algehele houwverzorging
plaatsgreep. Deze bestond voornamelijk uit
het ruimen van drainagegreppels, het rooien
van afgestorven hakhoutstobben en het ver-
wijderen van dood hout, bramen en eventu-
eel klimplanten zoals Klimop (Tack et al.
1993). Hierdoor werden aanzienlijke moge-
lijkheden voor kieming van kruiden gecreë-
erd en werd competitie met bijvoorbeeld
Klimop of bramen onderdukt. Door een
dalende vraag naar brandhout en maat-
schappelijke veranderingen is dit beheer in
de 20ste eeuw echter grotendeels in verval
geraakt en werden vele bossen omgezet naar
hooghout of aan hun lot overgelaten. In Wal-

lonië bijvoorbeeld, nam de oppervlakte hak-
hout af van 105.000 ha in 1895 tot slechts
15.000 ha in 1999 (Figuur 1).Als gevolg hier-
van zijn open plaatsen in bossen vaak zeer
klein geworden of volledig dichtgegroeid,
staan ze niet langer in verbinding met ande-
re open plaatsen in het landschap en is de
verscheidenheid aan verschillende succes-
siestadia in het bos fel teruggelopen. Naar
alle waarschijnlijkheid is de hoeveelheid licht

op de bodem hierbij sterk gedaald.
Een typisch kenmerk van hakhoutbeheer is
de aanzienlijke toename van lichtinval op de
bosbodem na het kappen. Mason & MacDo-
nald (2001) toonden aan dat het eerste jaar
nadat hakhoutbeheer heeft plaatsgevonden,
tussen 60-80% van het invallend zonlicht de
bodem bereikt. Drie jaar na de kapping was
dit nog slechts 25% en vijf jaar na de kapping
nog amper 1%. Soorten en levensgemeen-
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Figuur 1. Veranderingen in de oppervlakte (ha) hooghout, middelhout en hakhout tussen 1895 en 1999 in Wallonië.
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schappen hebben zich aangepast aan de tel-
kens terugkerende lichtinval na kappen en tal
van bosplanten hebben een frequente ope-
ning van het kronendak nodig om hun
levenscyclus te kunnen voltooien (Tabel 1,
Figuur 2 en 3). Hoewel de meeste bosplan-
ten een bepaalde graad van beschaduwing
verdragen, blijkt het voor de meesten toch
moeilijk om nog tot bloei te komen eens een
bepaalde drempelwaarde wordt overschre-
den. Mitchell & Woodward (1988) toonden
aan dat 5 Einstein/m2/dag voor de meeste
bosplantensoorten noodzakelijk is om tot
bloei te komen. Deze waarden worden
typisch waargenomen gedurende de eerste
twee jaar na het openen van het kronendak.
Wanneer de hoeveelheid licht die tot de bos-
bodem doordringt minder dan 1
Einstein/m2/dag bedraagt, bleek dat de
meeste bosplanten er nog in slagen om te
overleven,maar dat het merendeel niet meer
tot bloei kwam.Het spreekt voor zich dat het
achterwege blijven van de bloei ook de ves-
tiging van nieuwe individuen in de populatie
negatief beïnvloedt, vermits geen zaden
meer gevormd worden. Het verdwijnen van
hakhoutbeheer kan dan ook nefast zijn voor
tal van bosplanten.
Omdat bij de meeste orchideesoorten bloei
en vruchtzetting afhankelijk zijn van de hoe-
veelheid reservestoffen die ze in hun onder-
grondse organen hebben opgeslagen (Pri-
mack et al. 1994), kan een verminderde foto-
synthese, door bijvoorbeeld beschaduwing,
een grote invloed hebben op hun levenscy-
clus. Recente beschaduwingsexperimenten
(Willems et al. 2001; Shefferson et al. 2005)
hebben bijvoorbeeld aangetoond dat bloei
en overleving van orchideeën sterk in posi-
tieve zin beïnvloed worden door de hoeveel-
heid licht die tot de bodem doordringt. Hier-
door kan er vanuit gegaan worden dat de
meeste soorten die in bossen voorkomen
sterk gebaat zijn bij een hakhoutbeheer. Het
gaat dan om soorten als Wit bosvogeltje
(Cephalanthera damazonium), Purperorchis
(Orchis purpurea), Bergnachtorchis (Platan-
thera chlorantha) en ook Mannetjesorchis
(Orchis mascula).Veel van deze soorten zijn
in Vlaanderen, als gevolg van het verdwijnen
van het traditionele hakhoutbeheer en de
erbij horende lichtstelling en houwverzor-
ging, sterk achteruitgegaan (zie bijvoorbeeld
Van den Bremt 2003). De overblijvende
populaties bestaan vaak uit een beperkt aan-
tal individuen die bijna allemaal in vegeta-
tieve toestand voorkomen. Hierdoor is de
overleving van deze populaties op lange ter-
mijn onzeker geworden als het traditionele
hakhoutbeheer niet snel hervat wordt.

Mannetjesorchis
Mannetjesorchis (Orchis mascula) is een
middelgrote orchidee met paarsrood tot
lichtrood gekleurde bloemen (Figuur 4). De
plant is gemakkelijk herkenbaar aan zijn lan-
cetvormige bladeren die meestal voorzien
zijn van zwartpurperen vlekken. Mannetjes-
orchis kent een ruim verspreidingsgebied dat
het westelijk en centrale deel van Europa
omvat. De soort komt voornamelijk in bos-
sen voor,maar wordt soms ook in graslanden
aangetroffen. In Vlaanderen is de versprei-
ding van Mannetjesorchis beperkt tot de
Voerstreek waar slechts een beperkt aantal
populaties voorkomen (Meeuwis 2006). De
meeste populaties zijn echter zeer klein en
bestaan slechts uit minder dan een 10-tal
individuen, die in de meeste gevallen niet tot
bloei komen.Het spreek voor zich dat de toe-
komst van de soort er in Vlaanderen aller-
minst rooskleurig uitziet. In Wallonië komt
Mannetjesorchis vooral in de Famenne en
Lotharingen plaatselijk veelvuldig voor
(Meeuwis 2006).
Mannetjesorchis bloeit in de lente, soms
reeds vanaf het einde van april, maar gemid-
deld omstreeks de tweede week van mei. De
bloemen zijn vrij groot en bevatten geen nec-
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Tabel 1. Bosplantsoorten die in Groot-Brittannië
gebaat zijn bij verschillende vormen van beheer (naar

Barkham 1992).

Figuur 2. Voorbeelden van bosplantensoorten die goed gedijen bij een hakhoutbeheer: a) Wilde narcis (Narcissus
pseudonarcissus), b) Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris), c) Bosereprijs (Veronica montana) en

d) Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana).
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tar. Ze worden voornamelijk bestoven door
hommels, koekoeksbijen en solitaire bijen
van het geslacht Eucera, Nomada, Andrena
en Osmia (Nilsson 1983). Spontane zelfbe-
stuiving treedt zeer zelden op en wanneer dit
wel het geval is, worden echter geen kiem-
krachtige zaden aangetroffen (Nilsson
1983).Bestuiving vindt meestal plaats gedu-
rende de eerste dagen van de bloei, wanneer
bestuivers nog niet geleerd hebben dat er
geen nectar te rapen valt. Het bestuivings-
succes (gemeten als het percentage bloe-
men dat vrucht heeft gezet) is in het alge-
meen echter zeer laag: Nilsson (1983) vond
een gemiddeld bestuivingssucces van amper
8% in enkele zeer grote populaties met meer
dan een miljoen individuen in Zweden.

Studiegebied en verzameling
van de gegevens
De studie werd uitgevoerd in het westelijk
deel van de Calestienne, in een gebied van
ongeveer 80 km2 dat grotendeels samenvalt
met de vallei van de Viroin. Het bestaat uit
een lappendeken van kalkgraslanden, bossen
op kalkhoudende leemgrond, landbouwper-
celen en kleine dorpjes. Voor meer details
verwijzen we naar Butaye et al. (2006).
In het studiegebied komt Mannetjesorchis
voornamelijk in bossen voor, hoewel ze soms
ook in kalkgraslanden kan worden aangetrof-
fen, meestal op de overgang van bos naar
grasland. Gewone es (Fraxinus excelsior),
Veldesdoorn (Acer campestre), Haagbeuk
(Carpinus betulus), Beuk (Fagus sylvatica) en

Zomereik (Quercus robur) zijn in de meeste
bossen de dominerende boomsoorten. Ver-
der worden deze bossen nog gekenmerkt
door een zeer rijke onderetage, met soorten
zoals Hazelaar (Corylus avelana),Vlier (Sam-
bucus nigra), Kardinaalsmuts (Euonymus
europaeus), Peperboompje (Daphne meze-
reum), Kruisbes (Ribes uva-crispa), Kamper-
foelie (Lonicera periclymenum),Wilde ligus-
ter (Ligustrum vulgare) en Tweestijlige mei-
doorn (Crataegus laevigata). Als kruidachti-
gen kunnen in deze bossen naast Mannetjes-
orchis ook veelvuldig soorten zoals de Gul-
den sleutelbloem (Primula veris), Donker-
sporig bosviooltje (Viola reichenbachiana),
Aronskelk (Arum maculatum), Bergnachtor-
chis (Platanthera chlorantha), Wilde narcis
(Narcissus pseudonarcissus) en Bosane-
moon (Anemone nemorosa) worden aange-
troffen.
In 2006 werden vijftien populaties geselec-
teerd (acht gelegen in bos dat recent gekapt
werd en zeven gelegen in bos dat sinds gerui-
me tijd niet meer verstoord werd). In elke
populatie bepaalden we het aantal individu-
en dat tot een bepaald levensstadium
behoort. Vier levensstadia werden hierbij
onderscheiden: kiemplanten (planten die
voor het eerst boven de grond verschijnen en
slechts één blaadje hebben), juvenielen
(planten met twee bladeren), niet-bloeiende
adulten (individuen met meer dan twee bla-
deren, maar die niet bloeien) en bloeiende
adulten.Voor elke populatie werd vervolgens
het aandeel van elk levensstadium berekend
en vergeleken tussen de twee “bostypes”.
Om de vrucht- en zaadzetting te bepalen
werden in elke populatie 30 bloeiende indi-

Figuur 4. Mannetjesorchis (Orchis mascula) is een
middelgrote orchidee met paarsrode tot lichtrood
gekleurde bloemen. De soort groeit optimaal op

humeuze, vochtige kalkgrond en komt meestal voor op
open plekken in bossen. (Foto: Rein Brys)

 
 

Levensstadium
 

Totaal
 

Populatie  Kiemplant  Juveniel  Nt-bl. Ad.  Bl. adult  
 
Hakhoutbeheer       
 
Les Abannets  110  109 99 225 543 
Transoi  226  173 111 306 816 
Tienne du Moulin  52 54 23 78 207 
Tienne aux Boulis  133  153 55 144 485 
La Rosière  13 27 26 150 216 
Montagne aux Buis  10 10 6 28 54 
Roche trouée  44 47 31 73 195 
Champs d’Al Veaux  227  173  111  317  828 
 
Ongekapt bos  
 
Roche aux Cheveaux  242  322 410 260 1234  
Navenne  24 32 53 10 119 
Tienne du Lion  4 11 24 18 57 
Revers des Godias  175  172 376 138 861 
Treignes  4 11 25 17 57 
Vaucelles  61 71 195 70 397 
Couvin   ?   ?   ? 335  ? 

Tabel 2.Overzicht en populatiestructuur van de 15 bestudeerde populaties. Cijfers geven het aantal individuen van
elke levensstadium weer.

Figuur 3. Weelderige bloei van de Gulden sleutelbloem (Primula veris) en Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana) na
het openmaken van het kronendak in het studiegebied. (Foto: Rein Brys)
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viduen (of alle bloeiende individuen indien
minder dan 30 bloeiende individuen in de
populatie voorkwamen) willekeurig geselec-
teerd. Van elke plant werd het aantal bloe-
men geteld. Later in het groeiseizoen werden
alle populaties opnieuw bezocht en werd van
elke plant het aantal vruchten geteld.Vervol-
gens werd de verhouding van het aantal
vruchten ten opzichte van het aantal bloe-
men berekend. Deze maat geeft een goed
beeld van het voortplantingssucces van een
plant. Voor elke populatie werd het gemid-
delde voortplantingssucces berekend en dit
werd uitgezet tegenover de populatiegroot-
te (dit is hier het aantal bloeiende planten).
Er werd ook berekend hoeveel bloemen er
nodig zijn om minstens één vrucht te zetten.
Men kan immers verwachten dat grote plan-
ten er beter in slagen bestuivers aan te trek-
ken dan kleine planten, en dus een grotere
kans hebben om succesvol bestoven te wor-
den.Om een idee te krijgen over de zaadkwa-
liteit werden van vijftien planten per popu-
latie twee vruchten geoogst en in het labo-
ratorium onderzocht. Eerst werd het gewicht
en de lengte van elke vrucht nauwkeurig
bepaald. Het vruchtgewicht kan hierbij als
een benaderende maat worden gebruikt
voor het aantal zaden dat in de vrucht aan-
wezig is (Tremblay et al. 2005). De zaadkwa-
liteit werd bepaald door de zaden eerst gedu-
rende 24 uur in gedistilleerd water te weken,
en nadien in een tetrazolium-oplossing te
drenken waardoor enkel zaden met een
levensvatbare kern rood kleuren en zaden
zonder levensvatbare kern, kleurloos blijven.
Na kleuring werd voor elke vrucht het aantal
levensvatbare en niet-levensvatbare zaden
bepaald onder de microscoop.

Bloei, vruchtzetting en
kwaliteit van de zaden
In de 15 bestudeerde populaties werden in
totaal 6404 individuen onderzocht (Tabel
2). Uit de analyses komt sterk naar voor dat
het aantal bloeiende individuen sterk ver-
schilt tussen bossen die recent gekapt wer-
den en bossen die niet verstoord werden
(Figuur 5 en 6). In de bossen waarin recent
een hakhoutbeheer werd toegepast, beston-
den populaties gemiddeld voor 42% uit
bloeiende individuen, terwijl in bossen die
ongemoeid werden gelaten dit slechts 20%
was. Hieruit blijkt dus duidelijk dat het open-
maken van het kronendak een sterke, posi-
tieve invloed uitoefent op de bloei van Man-
netjesorchis.
Wanneer de patronen van vruchtzetting
bekeken worden, dan blijken populaties in
gekapte bossen een veel hogere vruchtzet-
ting te vertonen dan populaties in bossen die

niet gekapt werden (Figuur 7a). Gemiddeld
bleek meer dan 30% van alle planten hele-
maal geen vruchten te produceren in onver-
stoord bos, terwijl dit slechts 7% bedroeg in
recent gekapt bos. De planten die wel vruch-
ten produceerden, droegen gemiddeld 6
vruchten in recent gekapt bos en slechts 1,6
vruchten in onverstoord bos. Wanneer we
het aantal vruchten ten opzichte van het
aantal bloemen uitdrukken in een percenta-
ge, dan bleek dit ook veel hoger te zijn in
gekapte bossen dan in onverstoorde bossen
(respectievelijk 30% en 11%).Opmerkelijk is
ook dat in onverstoorde bossen populatie-

grootte (gemeten als het aantal bloeiende
individuen) de vruchtzetting totaal niet
beïnvloedde, terwijl dit wel sterk het geval
was in de gekapte bossen (Figuur 7b).Dit kan
vermoedelijk verklaard worden door een
hogere diversiteit en dichtheid van bestui-
vers in gekapte bossen en door de grotere
attractiviteit van grote populaties. Door de
grotere aantallen bloeiende planten vallen
deze populaties immers veel harder op. Dit is
echter veel minder het geval in onverstoor-
de bossen, waar het aandeel bloeiende plan-
ten beduidend lager is.
Tenslotte bleken het totale vruchtgewicht en
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Figuur 6. Massale bloei van Mannetjesorchis na hakhoutbeheer. (Foto: Rein Brys)
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Figuur 5. Het percentage individuen van een bepaald levensstadium (kiemplant, juveniel, niet-bloeiende en
bloeiende adult) in populaties die zich in recent gekapt bos bevinden en populaties die zich in onverstoord bos

bevinden.
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de grootte van de vruchtdozen ook bedui-
dend groter te zijn in gekapt dan in onver-
stoord bos.De kwaliteit van de zaden (geme-
ten als de proportie van het aantal zaden met
een kiemkrachtige kern t.o.v. het totaal aan-
tal zaden in een vrucht) verschilde hierbij
echter niet tussen beide beheersvormen.

Implicaties voor het bosbeheer
Onze resultaten hebben belangrijke implica-
ties voor het bosbeheer. In veel van onze bos-
sen werd van het traditionele hakhoutbeheer
afgestapt ten voordele van hooghout. Wan-
neer het hakhoutbeheer echter achterwege
blijft, kan dit tot een gevoelige achteruitgang
van een hele reeks bosplanten leiden (Bark-
ham 1992).We denken in dit geval aan soor-
ten zoals Wilde narcis, Slanke en Stengelloze
sleutelboem en tal van orchideesoorten
zoals Wit bosvogeltje, Purperorchis, Berg-
nachtorchis en uiteraard Mannetjesorchis. In
een eerste fase zal de bloei van deze soorten
achterwege blijven of sterk gereduceerd
worden waardoor de vrucht- en zaadzetting
eveneens sterk achteruitgaat. Doordat deze
soorten sterk afhankelijk zijn van zaden om
nieuwe plaatsen in het bos te koloniseren, zal
het achterwege blijven van de bloei ontegen-
sprekelijk ook verjonging van de bestaande
populaties negatief beïnvloeden. Barkham &
Hance (1982) toonden bijvoorbeeld aan dat
lange periodes van beschaduwing het uit-
sterven van de Wilde narcis kan inluiden door
een tekort aan kiemplanten, terwijl regelma-
tig oplichten van het kronendak tot een sta-
biele populatie leidt. Op een gelijkaardige
manier toonden Valverde & Silvertown
(1998) aan dat de populatiegroei van de
Stengelloze sleutelbloem spectaculair toe-
nam na het oplichten van het kronendak,
maar dan geleidelijk weer afnam wanneer
het kronendak zich terug gesloten had. De

situatie van Mannetjesorchis en tal van
andere orchideesoorten is gelijkaardig.
Onderzoek naar de leefbaarheid van Purpe-
rorchis in de Voerstreek toonde bijvoorbeeld
al aan dat oplichten van het kronendak tot
een sterke toename van de bloei en het aan-
tal kiemplanten leidt (Jacquemyn et al.
2006).
In vergelijking met de situatie van Purperor-
chis is de toestand van Mannetjesorchis in
Vlaanderen nog dramatischer. Hier is deze
soort immers bijzonder zeldzaam,en ze komt
haast uitsluitend voor in zuid-gerichte hel-
lingsbossen in de Voerstreek (Meeuwis
2006). De meeste van deze populaties zijn
bijzonder klein, en hun lange-termijn overle-
ving is zonder meer onzeker. In tegenstelling

tot de Purperorchis zijn de meeste van deze
populaties wellicht te klein geworden om op
lange termijn levensvatbaar te zijn. Soortge-
lijke bevindingen werden vastgesteld in de
Nederlandse hellingsbossen in Zuid-Lim-
burg (Willems 1978).Toch zijn er nog plaat-
sen waar er door een gericht en onmiddellijk
beheer de bloei en wellicht ook de vestiging
van nieuwe individuen kan gestimuleerd
worden.Kapcycli van 10 jaar zijn wellicht vol-
doende om op lange termijn tot een stabie-
le populatie te komen. Het is evenwel ook
belangrijk dat naast het oplichten van het
scherm de zogenaamde houwverzorging
hervat wordt, omdat hierdoor de kieming
van zaden en de vestiging van kiemplanten
gestimuleerd worden.
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Figuur 7. Vruchtzetting in relatie tot populatiegrootte
voor populaties van Mannetjesorchis in onverstoord

bos en bos dat recent werd gekapt.
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SUMMARY BOX:
JACQUEMYN H., BRYS R., HONNAY O. & HERMY H. 2006. Orchis mascula
and coppicing. Impact on population structure, fruit set and seed
quality. Natuur.focus 5(4): 112-117.

Opening of the forest canopy may result in higher fitness of plants
due to increased light penetration to the soil. Especially tuberous
orchids may profit from increased light as photosynthetic assimila-

tion products are accumulated in their belowground storage organs.
In this study, we investigated the effects of coppicing on demogra-
phic structure and fruit and seed set in 15 populations of the tube-
rous, perennial orchid Orchis mascula. Coppicing resulted in a mas-
sive increase in flowering and in increased fruit set. Given that O.
mascula is dependent on seed set to fill space with new individuals,
these results suggest that the long-term survival of this species
strongly depends on frequent opening of the canopy.
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