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Natuurbeheer in privéhanden
Populatiefluctuatie, fenologie en hybridisatie van orchideeën  

in een klein geïsoleerd grasland in Alken

Jan Stevens & Hans Jacquemyn

Orchideeën zijn in Vlaanderen en omstreken uiterst zeldzaam geworden en vereisen vaak specifieke 

standplaatscondities die in het huidige Vlaamse landschap niet langer voorhanden zijn. In deze bijdrage willen we 

aan de hand van de ontwikkelingsgeschiedenis van twee orchideeënpopulaties in een geïsoleerd grasland in 

Limburg aantonen dat kleinschalige privé-initiatieven effectief kunnen bijdragen aan het behoud van onze 

orchideeënflora.

Orchideeën zijn in Vlaanderen zeldzame planten. Omwille 
van hun specifieke habitateisen komen ze in het gefragmen-
teerde Vlaamse landschap vaak in geïsoleerde populaties voor, 
waardoor het niet altijd zeker is of ze op lange termijn kunnen 
overleven. Ze spreken tot de verbeelding omwille van de manier 
waarop ze zich voortplanten. Verleiding, list en bedrog worden 

ingezet om tot bevruchting te komen. Over hun systematiek is 
er geen eensgezindheid. Sommige specialisten beschouwen 
bepaalde taxa als aparte soorten, anderen als ondersoorten van 
dezelfde soort. Bovendien kunnen verwante soorten onderling 
hybriden vormen, die op hun beurt al dan niet vruchtbaar zijn 
en die er morfologisch wat anders uitzien dan de oorspronkelijke 

Orchidee nr. 43 werd als Bosorchis beschouwd, maar is misschien een hybride. Ze wijkt af van een typische Bosorchis qua bloemvorm maar heeft wel de bleke bloemkleur.  

Ze bloeide bij het begin van de bloeiperiode  van de Bosorchis aan de westrand van de hybride zone. 
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soorten, waardoor de soorten in het veld niet altijd gemakkelijk 
te herkennen zijn. Dit kan beheerders voor problemen plaatsen: 
moet hybridisatie als een positieve stap aanzien worden of juist 
vermeden worden? Zijn deze hybriden een verrijking voor onze 
biodiversiteit of juist een bedreiging? En moeten we ze daarom 
dus verwelkomen of eerder bestrijden? 

De meeste orchideeënsoorten komen sinds jaren grotendeels 
voor in beschermde en nauwgezet beheerde terreinen (Berten 
et al. 1996). In deze bijdrage willen we aantonen dat kleinscha-
lig natuurbeheer op private terreinen kan bijdragen aan het 
behoud van onze inheemse orchideeflora, maar ook onver-
wachte vragen kan oproepen waar beheerders niet meteen een 
pasklaar antwoord op hebben. Om dit te illustreren, schetsen 
we het verloop van twee orchideesoorten in een geïsoleerd 
graslandperceel van circa 1 ha. De vegetatie van het grasland 
was duidelijk een aantal jaren aan zijn lot overgelaten, maar zag 
er op het eerste gezicht veelbelovend uit. Het perceel was echter 
te klein en te geïsoleerd om er een (erkend) natuurreservaat 
van te maken. Om te verhinderen dat het perceel werd omge-
zet in een laagstamplantage en omdat de eerste auteur van dit 
artikel wel potenties zag in de vegetatie, kocht hij het grasland 
aan. Hij installeerde een min of meer vast beheer in functie 
van enkele zeldzame plantensoorten die er talrijk groeiden. 
Vooral Karwijselie Selinum carvifolia, Betonie Stachys officinalis, 
Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria en enkele exempla-
ren van de Brede orchis Dactylorhiza majalis interesseerden 
hem. Later koloniseerde een enkel individu van de Bosorchis 
Dactylorhiza fuchsii het terrein, waardoor mogelijk hybridisatie 
met Brede orchis kon optreden en de integriteit van de originele 
populatie Brede orchis kon beïnvloed worden. 

Eerst schetsen we een beeld van het aangekochte perceel en 
geven we een overzicht van beide populaties orchideeën tussen 
1995 en 2017. Omdat op een gegeven moment individuen met 
een afwijkende morfologie zich vestigden in het graslandper-
ceel, onderzochten we of het gezamenlijk voorkomen van beide 
soorten tot hybridisatie heeft geleid en bestudeerden we de 
fenologie van beide soorten om na te gaan of hybridisatie über-
haupt kan optreden. Tot slot bekeken we de vruchtzetting van de 
zuivere soorten en de intermediairen om een idee te krijgen van 
de levensvatbaarheid van hun populaties. 

Het grasland

Het grasland van 0,96 ha groot (Figuur 1) is gelegen in de Groote 
Weiden in Alken (Limburg) langs de N80, tussen een laagstam 
appelplantage en een hooiland met populieren, in Vochtig 
Haspengouw in de Zandleemstreek. De bodem bestaat uit een 
oppervlakkige laag zandig leem van kwartaire oorsprong. In 
molshopen komt regelmatig basisgrind boven, wat wijst op een 
zeer ondiepe overgang van kwartair naar tertiair materiaal. De 
bodem en ondiepe ondergrond is (licht) kalkhoudend, te merken 
aan kleine kalkconcreties in opgewoelde molshopen. Het reliëf 
vertoont op regelmatige afstanden van circa 8,5 meter hoogte-
verschillen van enkele centimeters, die goed te zien zijn op lucht-
foto’s en bij hoge waterstand (Figuur 2). Vermoedelijk vormen ze 
relicten van een oud drainagepatroon. Bij hoog water staan de 
voormalige grachtjes plaatselijk onder water. Het niveauverschil 

weerspiegelt zich ook in de vegetatie. De grondwatertafel vari-
eert in de loop van het jaar van 0 naar -3 meter. 

Het weiland wordt afgeboord door brede houtkanten, deels hout-
wallen. Aan alle zijden is er een sterke ontwikkeling van bramen 
die vanuit de randen van het perceel het centraal open grasland 
ingroeien. In het grasland groeien verspreid enkele struiken 
van Hondsroos Rosa canina en Eenstijlige meidoorn Crataegus 
monogyna. De vegetatie van het centrale grasland vertoont heel 
wat ruimtelijke variatie, zowel ten gevolge van de vochtgradi-
ent als ten gevolge van het beheer. In het vroege voorjaar is de 
Bosanemoon Anemona nemorosa talrijk in het gemaaide gedeelte 
van het centrale grasland. In mei-juni komen de bloemen van de 
orchideeën boven de vegetatie uit. Later in de zomer worden ze 
overgroeid door forsere planten. In het drogere noordelijke deel 
zijn dat anno 2017 vooral Kattendoorn Ononis spinosa, Kantig 
hertshooi Hypericum dubium, Sint-Janskruid Hypericum perfora-
tum en Betonie Stachys officinalis. In het nattere zuidelijke deel 

Figuur 2. Het grasland in de winter. Plot 5 gefotografeerd vanaf plot 8. De oude 

drainagestroken zijn goed herkenbaar aan het stagnerende water en de vegetatie. 

Rechts en links liggen de niet-gemaaide stroken. Achteraan de houtkant loopt de 

N80. Links achteraan is er een bebost gedeelte en een bijenhal.

Figuur 1. Indeling van het grasland in negen plots. De oppervlakte binnen de 

blauwe lijnen wordt jaarlijks gemaaid, behalve de groene vlakken. De zone buiten 

de blauwe lijnen is de met bomen en struwelen begroeide perceelrand, inclusief 

het noordwestelijke beboste gedeelte. Hier wordt een periodiek hakhoutbeheer 

toegepast met een cyclus van acht jaar.
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domineren Moerasspirea Filipendula ulmaria, Karwijselie Selinum 
carvifolia, Gewone engelwortel Angelica sylvestris en Veldrus 
Juncus acutiflorus. In de nattere stroken van de voormalige drai-
nagegrachtjes groeit vooral Veldrus. Gewone en Welriekende agri-
monie Agrimonia procera, Karwijselie, Sint-Janskruid, Knoopkruid 
Centaurea thuillieri en Kale jonker Cirsium palustre komen in het 
hele grasland voor. In de niet-gemaaide gedeelten valt Wilde 
bertram Achillea ptarmica en Welriekende agrimonie op. Er 
werden in het perceel tot nog toe 127 plantensoorten genoteerd. 

Handekenskruid

De aanwezige soorten orchideeën zijn Breedbladig hande-
kenskruid of Brede orchis Dactylorhiza majalis, onmiskenbaar 
en gemakkelijk te determineren, en Bosorchis D. fuchsii. De 
Brede orchis is een soort van vochtige tot natte, niet of weinig 

bemeste, extensief beweide graslanden of moerassige hooi-
landen. Ze komt verspreid in Vlaanderen voor, maar is globaal 
toch zeldzaam (Mossberg et al. 2017). Ze staat als kwetsbaar 
genoteerd op de Vlaamse Rode Lijst en vertoont een negatieve 
trend (Vanhecke 2006). De tweede soort is de Bosorchis. Op basis 
van morfologische kenmerken (Williams et al. 1978) en op basis 
van het biotoop maakten we het onderscheid met Gevlekte 
orchis Dactylorhiza maculata. De Bosorchis groeit bij voorkeur 
op beschaduwde plaatsen op humusrijke, leemachtige of kalk-
houdende grond op open plekken in het bos, in bosranden of 
onder struweel. Volle zon wordt meestal gemeden. Toch kan ze 
ook op kalkgraslanden gevonden worden op kalkrijke, enigszins 
lemige, iets vochtige bodems. De Bosorchis werd pas vanaf 1983 
als een aparte soort beschouwd. Voordien maakte ze deel uit van 
de Gevlekte orchis, maar deze soort komt voor op zure en zwak 
zure bodems. In Vlaanderen is de Bosorchis zeldzaam (Mossberg 
et al. 2017), maar sinds de erkenning als soort worden meer en 
meer vindplaatsen genoteerd. Ze reageert meestal vrij uitbundig 
op aangepast beheer. Zo kunnen in enkele jaren tijd grote popu-
laties ontstaan (Van de Vijver 2006). Beide soorten zijn nectar-
loos en worden voornamelijk bestoven door hommels, bijen en 
kevers (Claessens & Kleynen 2011). Desondanks beide soorten 
geen nectar produceren, is de vruchtzetting soms redelijk hoog (> 
50%) (Claessens & Kleynen 2011). Brede orchis is een tetraploïde 
soort (80 chromosomen), Bosorchis een diploïde soort (40 chro-
mosomen) (De Hert 2012). Toch zijn van beide soorten onderlinge 
hybriden bekend. 

De populaties doorheen de tijd

Elk jaar karteerden we in mei-juni het aantal bloeiende orchideeën. 
Hiervoor deelden we de weide op in een aantal delen (Figuur 1). 
Het jaarlijks gemaaide gedeelte wordt ingedeeld in negen op het 
terrein gemakkelijk herkenbare plots. Het centrale grasland werd 
in 1996 voor het eerst quasi volledig gemaaid. Drie kleine plekken 
werden gespaard ten behoeve van ongewervelden. Vanaf 1997 
wordt eenmaal per jaar, meestal in oktober-november gemaaid, 
met uitzondering van twee stroken (de rechthoekige groene stro-
ken op de kaart). We maaien zo laat op het jaar (De Becker 2004) 
omdat we Karwijselie, Agrimonie en Betonie willen laten uitzaaien. 
De opdeling in een gemaaid stuk en niet-gemaaide stukken is 
bedoeld om het effect hiervan op de vegetatie op te volgen. De 
niet-gemaaide centrale stroken worden niet-jaarlijks (bij aanhou-
dende droge noordoostenwind) in het vroege voorjaar afgebrand 
om sterkere verruiging tegen te gaan. Hier wordt ook opslag van 
Zomereik Quercus robur en Gewone es Fraxinus excelsior gekapt 
om verbossing tegen te gaan. Struiken van Eenstijlige meidoorn 
en Hondsroos worden gespaard ten behoeve van de avifauna. De 
groene zone (op kaart) tussen de plots 9, 6 & 4 wordt niet gemaaid 
en is een struweel van Hondsroos, Eenstijlige meidoorn en 
Zomereik. Plot 9 wordt sinds 2014 systematisch gemaaid. Voordien 
slechts enkele malen gedeeltelijk.

Het aantal individuen nam gestaag toe in de loop der jaren, maar 
de toename verliep in de beginperiode erg traag (Figuur 3). Na 
aankoop van het perceel bleken er in het volgende groeiseizoen 
(1995) zeven individuen van de Brede orchis aanwezig te zijn. Het 
volgende jaar (na een eerste maaibeurt) werden er drie exem-
plaren gevonden. In 1999 werd naast acht Brede orchissen één 

Figuur 3. Trend van het totaal aantal planten in de loop der jaren.
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Figuur 5. Fenologie van Brede orchis Dactylorhiza majalis, Bosorchis Dactylorhiza 

fuchsii en intermediaire planten in 2016.
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exemplaar gevonden van een andere soort. In eerste instantie 
werd ze als Gevlekte orchis gedetermineerd, later bleek het een 
Bosorchis te zijn. In de volgende vijf jaar bleef hiervan steeds 
één exemplaar aanwezig, steeds op exact dezelfde plaats. In de 
tien volgende jaren bleef het aantal Bosorchissen op één à twee 
exemplaren, terwijl het aantal Brede orchissen geleidelijk tot 
meer dan honderd toenam. In 2005 werden de orchideeën niet 
geteld. In 2011 en 2012 kende het aantal getelde exemplaren van 
zowel Brede orchis als Bosorchis een terugval, nadat de weide in 
de winter van 2011 stukgereden werd door wildcrossers. April en 
mei waren dat jaar bovendien erg droog (gegevens KMI). In 2012 
werden heel wat orchideeën afgegeten door reeën. Vanaf 2013 
nam het aantal van beide soorten weer sterk toe. In 2015 was het 
aantal Brede orchissen gestegen tot 239, het aantal Bosorchissen 
tot 33. Daarnaast noteerden we een groep die we ‘intermediairen’ 
noemen en die mogelijk hybriden kunnen zijn (zie verder). Deze 
planten onderscheiden zich van Brede orchis door een lichtere 
bloemkleur en een sterker uitgesproken vlekkenpatroon op de 
bladeren. De bloemkleur is donkerder dan die van Bosorchis en de 
bloemen zijn (meestal) minder sterk ingesneden (Figuur 4). Tussen 
2016 en 2017 ten slotte nam het totaal aantal Brede orchis indi-
viduen toe van 255 tot 341, het aantal Bosorchissen steeg van 50 
naar 58 en het aantal intermediairen nam toe van 15 tot 20.

De uitbreiding gebeurde vooral door zaailingen die verschenen 
in de onmiddellijke buurt van ouderplanten, maar uitzonderlijk 
verschenen er ook exemplaren tientallen meters verwijderd 
van de rest van de populatie. De verbreiding van de lichte zaden 
gebeurt met de wind. Meestal vallen ze dicht bij de moederplant, 
maar soms worden de zaden ook verder weg verbreid (Jersáková 

en Malinová 2007, Jacquemyn et al. 2007). De toename van Brede 
orchis verliep niet homogeen over het perceel. In de niet-ge-
maaide stroken groeiden nooit orchideeën. Dat toont duidelijk 
aan dat het maaibeheer een voorwaarde is voor deze orchidee-
ensoorten (Weeda et al. 1994). Uiteindelijk (in 2017) groeiden 
orchideeën in alle gemaaide plots, zij het met grote densiteits-
verschillen. We gaan ervan uit dat het jarenlang maaien en 
afvoeren van het maaisel de bodem zodanig heeft verarmd dat 
de orchideeën nu overal kansen krijgen. Factoren zoals lokale 
voedselrijkdom, beschaduwing door naburige percelen en de 
overheersende windrichting die de verbreiding stuurt, spelen 
waarschijnlijk allemaal een rol. 

In tegenstelling tot Brede orchis kent Bosorchis een veel kleinere 
verspreiding. Bosorchis groeit alleen in plot 1 en sinds 2017 zeer 
beperkt in plots 6 en 9. Dit komt overeen met haar voorkeur 
voor kalkhoudende bodem in droge graslanden (Van Landuyt 
2006, Williams et al. 1978). Het valt op dat de soort lange tijd 
in zeer beperkte mate aanwezig was en slechts na een vijftal 
jaar uitbreidde. Het is bekend dat Dactylorhiza planten er een 
aantal jaren over doen vooraleer een jonge plant tot bloei komt. 
De oorsprong van dit eerste en gedurende minstens zes jaar 
enige bloeiende individu is een raadsel. Het zou kunnen dat het 
afkomstig was uit de zaadbank en nadien kansen kreeg door het 
gunstige beheer. Dit lijkt echter weinig waarschijnlijk aangezien 
zaadbanken van orchideeën niet echt langlevend zijn (Whigham 
et al. 2006). De expansie in de jaren nadien verliep op een zeer 
beperkte oppervlakte in oostelijke richting, met de westenwin-
den mee. Allicht is de expansie nog niet verder gevorderd en zal 
de soort in de komende jaren nog verder uitbreiden.

Figuur 4. Een Brede orchis (rechts), Bosorchis (midden ) en een intermediaire plant samen op de foto. De Brede orchis is uitgebloeid, de Bosorchis moet nog in volle bloei 

komen en de intermediaire plant is in volle bloei.
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De intermediaire planten kennen een nog kleinere versprei-
ding dan de Bosorchis. De meeste individuen groeien op de 
plaats waar het eerste exemplaar van Bosorchis jarenlang 
alleen groeide, samen met Brede orchissen. Het areaal van de 
intermediairen is lichtjes uitgebreid naar het oosten, maar 
nog steeds beperkt tot plot 1. De categorie van de intermediai-
ren werd slechts opgemerkt na gedetailleerde opname van de 
fenologie. Misschien waren ze al eerder aanwezig maar werden 
ze beschouwd als Bosorchissen. Daarom is het tijdstip van hun 
verschijnen onzeker. Allicht gebeurde het in de periode 2013-
2015, de periode waarin beide soorten sterk toenamen. 

Verschillen in fenologie

Opdat hybridisatie zou kunnen optreden, moeten de twee 
oudersoorten een zekere overlap in bloeiperiode vertonen, zodat 
pollen van de ene soort naar de andere kan getransporteerd 
worden. Daarom werd de fenologie van de twee soorten en 
intermediairen nauwkeurig opgemeten. We bekeken het aantal 
exemplaren dat begint te bloeien (= eerste bloempje opent 
zich) in de loop van 2016 (Figuur 5). Het begin van de bloei van 
Brede orchis en Bosorchis is duidelijk in de tijd gescheiden en 
er is slechts weinig overlap in de bloeiperioden van beide soor-
ten. Duidelijk later dan Brede orchis en vroeger dan Bosorchis 
verschijnen intermediaire planten. In 2017 begon de bloei enkele 
dagen vroeger dan in 2016. Van Brede orchis kwamen enkele 
exemplaren in 2017 nog wat later in bloei dan in 2016. De inter-
mediairen kwamen in 2017 vroeger in bloei en de bloei duurde 
langer. Bosorchis kwam in 2017 gemiddeld vroeger in bloei en 
was ook vroeger uitgebloeid. 

Hybridisatie?

Naast het meten van de grootte van de plant, het tellen van 
het aantal bloemen en het aantal vruchtdozen in 2016, deden 
we in 2017 ook gedetailleerde metingen van 28 verschillende 
vegetatieve kenmerken en bloemkenmerken (Figuur 6) van de 
orchideeën (Gathoye et al. 1994). Dit om na te gaan of de inter-
mediaire planten hybriden zouden kunnen zijn. Er werden 21 
Brede orchissen, 21 Bosorchissen en 17 (bij gebrek aan meer 
meetbare individuen) intermediairen opgemeten. De exempla-
ren van Brede orchis namen we buiten het verspreidingsgebied 
van de twee andere groepen. Uit de analyse bleek dat de planten 
sterk varieerden in grootte. Dat is voor een deel het gevolg van de 
leeftijd van de plant. Planten die voor de eerste keer bloeien zijn 

doorgaans kleiner dan planten die al meerdere jaren gebloeid 
hebben. Interessant is dat de grootte van de Brede orchissen 
opmerkelijk verschilde tussen de plots. Er zijn ook opvallende 
verschillen tussen de beide jaren. In 2017 waren de planten in 
alle plots behalve plot 2 kleiner. We wijten dit aan de uitzonder-
lijk droge en warme periode in mei-juni 2017. Gelijkaardige resul-
taten werden ook teruggevonden in Purperorchis Orchis purpu-
rea (Jacquemyn et al. 2006, Williams et al. 2015). In tegenstelling 
tot de grootte van de plant verschilt het aantal bloemen weinig 
of niet tussen de plots en de jaren. Het aantal bloemen is allicht 
sterker genetisch bepaald dan de lengte van de plant en minder 
afhankelijk van de omgeving. 

De 28 opgemeten plantkenmerken werden samengevat met een 
principale component analyse (PCA) (Figuur 7). Deze multivariate 
analyse ordent de individuele planten ten opzichte van elkaar in 
functie van hun onderlinge verschillen in de kenmerken. Planten 
die dicht bij elkaar staan lijken sterk op elkaar, terwijl planten die 
ver van elkaar geplaatst worden onderling sterk verschillen in 
morfologie. De figuur plaatst alle gemeten individuen van Brede 
orchis, Bosorchis en de intermediairen volgens de eerste en de 
tweede principaalas (de assen die de meeste variatie verklaren). De 
analyse toont dat Brede orchis een relatief grote spreiding vertoont, 
wat impliceert dat de soort veel variatie in morfologie vertoont, met 
evenwel een neiging tot clustering in kleinere groepjes. Bosorchis is 
homogener verdeeld in een kleinere ruimte en vertoont dus minder 
variatie tussen de individuen, hoewel rechtsboven een cluster 
van een vijftal individuen en onderaan één individu wat sterker 
afwijken. Beide soorten liggen duidelijk gescheiden. De interme-
diairen vormen ook een aparte cluster die zich situeert tussen 
(en deels naast) de beide zuivere soorten. Dat is wat we morfo-
logisch verwachtten van hybriden tussen beide andere groepen. 
Een aantal intermediaire individuen ligt echter pal in het areaal 
van Brede orchis en een paar individuen liggen in het areaal van 
Bosorchis. Er is dus een zekere overlapping van de puntenclusters. 
Dit betekent dat sommige intermediaire planten wat betreft de 
gemeten kenmerken niet te onderscheiden zijn van een van beide 
bronsoorten en dus allicht niet als hybride kunnen bestempeld 
worden, niettegenstaande hun hybride uitzicht wat betreft bloem-
kleur en bladvlekken. Dit geeft ook aan dat het niet altijd eenvoudig 
is om louter op enkele kenmerken na te gaan of een individu een 
hybride is of tot de zuivere soort kan gerekend worden. 

Vruchtzetting 

Tot slot bekeken we de vruchtzetting van Brede orchis (op de 
verschillende plots), Bosorchis en de intermediairen. Het percen-
tage zaaddozen van Brede orchis, Bosorchis en de intermediai-
ren was kleiner in 2017 (resp. 24%, 12% en 10%) dan in 2016 (resp. 
40%, 23% en 29%). Het vruchtbaardere jaar was duidelijk 2016. 
Was het bloeiseizoen van 2017 te droog en te heet? In dit verband 
is het belangrijk dat de plots niet op hetzelfde moment van het 
jaar in bloei komen. Wanneer het weer omslaat in de loop van 
de bloeiperiode kan één plot zo betere bevruchtingsomstandig-
heden ondervinden dan een andere. Dit effect speelde in 2017 
vooral in plots 1, 3 en 4, met een lagere vegetatie en meer open 
gelegen, terwijl het minder speelde in plot 2 met zijn hogere 
vegetatie. Plot 2 lijkt in elk geval de beste voor Brede orchis. Het 
was in de loop der jaren de eerste plot waar de populatie het 

Figuur 6. Kenmerken die opgemeten werden om de morfologie van Dactylorhiza 

individuen nauwkeurig te beschrijven.
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sterkste groeide en het lijkt ook meest bestand tegen te droge 
weersomstandigheden. De variatie in het habitat kan dus een 
belangrijke rol spelen voor de overleving van een populatie, 
bijvoorbeeld bij ongunstige weersomstandigheden (Williams 
et al. 2015). Verder zagen we een grotere vruchtzetting (in 2016) 
van de plots met de kleinere kortste-gebuur-afstand (Figuur 8). 
In meer dense populaties is de kans op kruisbestuiving groter 
dan in ijlere populaties. Dit verband wordt meestal gevonden 
in de natuur (Jacquemyn et al. 2003), alhoewel voor nectarloze 
soorten er theoretisch een bepaalde optimale dichtheid moet 
bestaan (Ferdy et al. 1999). Dit is het gevolg van de snelheid 
waarmee bestuivers leren dat de planten geen nectar bevatten 
en van de tijd dat ze op dezelfde plant blijven vooraleer een 
nieuwe te bezoeken en dus voor kruisbestuiving kunnen zorgen. 
De vraag is in hoeverre deze processen spelen op een perceel van 
1 ha en tussen plots die enkele tientallen meter van elkaar liggen. 
Bovendien kunnen Dactylorhiza soorten aan spontane zelfbe-
stuiving doen, wat echter minderwaardige zaden oplevert (Brys 
en Jacquemyn 2016). 

De intermediairen sluiten qua vruchtzetting gemiddeld meer aan 
bij Bosorchis dan bij Brede orchis. Allicht is de extreme droogte van 
2017 niet alleen de oorzaak van de kleinere individuen. Heel wat 
planten kwamen niet tot volledige bloei en verslapten in de hete 
droogteperiode. De lagere vruchtbaarheid van Bosorchis en de 
intermediairen in 2017 in vergelijking met 2016 is daar allicht een 
gevolg van. Dit effect is sterker bij Bosorchis en de intermediairen 
dan bij Brede orchis. Brede orchis houdt in plot 2 zelfs haar vrucht-
baarheid op hetzelfde peil als in 2016. Is de iets latere bloeitijd in 
plot 2 dan in plot 1 of de vochtigere bodem of de betere beschut-
ting hiervan de reden? De latere bloeitijd allicht niet vermits de 
droogte later kwam en de vruchtbaarheid van Brede orchis in plot 
1 (23,7%) niet zo dramatisch laag lag als in plots 3 (12,6%) en 4 (18%) 
die later bloeiden. Waarschijnlijk speelde de beschutte ligging 
en de vochtiger bodem in het voordeel van Brede orchis in plot 2. 
Dit in tegenstelling tot Bosorchis met een voorkeur voor de droge 
open vegetatie van plot 1.

In tegenstelling tot de lage vruchtbaarheid (< 10%) die Neiland 
& Wilcock (1998) en Jacquemyn et al. (2003) vermelden voor 
nectarloze orchideeën, ligt de vruchtbaarheid die wij vonden 
in de lijn van wat de literatuur voor deze soorten vermeldt. Bij 
Bosorchis vonden Waite et al. (1991) percentages van 46,6% 
en 10,6% op respectievelijk open terrein en in bos, terwijl 
Claessens en Kleynen (2011) melding maken van bevruch-
tingspercentages van 25,5% tot 53,7% bij Bosorchis en van 
16,2% tot 77,5% bij Brede orchis. Hebben we het behoorlijke 
bevruchtingspercentage (met uitzondering van de open plots 
in het slechte jaar 2017) te danken aan de grote variatie aan 
plantensoorten (127 soorten op 1 ha) en een bijhorende grote 
variatie aan bestuivers? Of spelen de enkele honingbijkasten in 
de noordwesthoek van het perceel hierin een rol? Claessens en 
Kleynen (2011) vermelden naast vele kevers en hommels ook de 
Honingbij Apis mellifera als bestuiver van Bosorchis. Als bestui-
ver van Brede orchis vermelden ze slechts één kever en diverse 
hommelsoorten. Interessant in dit verband is dat zowel het ene 
exemplaar van Brede orchis als dat van Bosorchis in plot 9 een 
relatief hoog bevruchtingspercentage hadden (resp. 54% en 

57%). Ze liggen ver verwijderd van de andere orchideeën, maar 
vlak bij de bijenkasten. 

Lessen voor natuurbehoud?

Dit kleinschalig privé-initiatief heeft aangetoond dat het in 
beheer nemen van een verlaten grasland na meer dan twintig 
jaar heeft geleid tot een sterke uitbreiding van twee soorten 
orchideeën en dat allicht ook hybridisatie tussen de beide 
soorten heeft opgetreden. Het grasland is echter een geïsoleerd 
biotoop voor deze soorten. Isolatie van orchideeënpopulaties in 
een gefragmenteerd landschap kan kwalijke gevolgen hebben. 
Vooral genetische verarming kan het gevolg zijn (De Hert 2012). 
Daarom is een verbinding van het perceel met andere populaties 
van belang (Mergeay 2017). De dichtstbijgelegen populatie van 
Brede orchis lag in de jaren negentig op ongeveer 400 meter in 
vogelvlucht, maar bestond uit slechts enkele exemplaren. Het 
perceel werd toen in het kader van het reservaat de Lampse 
Beemden aangekocht. De orchideeën konden echter (voorlopig) 
niet worden gered en zijn verdwenen. Bovendien liggen er een 
expresweg, een spoorweg en ongeschikte graslanden tussen 
beide percelen. Gezien de langzame uitbreiding van de soort in 
ons perceel en het feit dat er in het naastliggende hooiland met 

Figuur 7. Morfologische variatie in Brede orchis, Bosorchis en intermediaire 

planten op basis van een PCA analyse van 28 vegetatieve en bloemkenmerken. 

Punten die dicht bij elkaar liggen vertegenwoordigen individuen die morfologisch 

sterk op elkaar lijken, terwijl punten die ver uit elkaar liggen individuen voorstellen 

die morfologisch sterk van elkaar verschillen. Hoe groter de puntenwolk, hoe groter 

de morfologische variatie die binnen een taxon wordt waargenomen.

Figuur 8. Het percentage zaaddozen in relatie tot de kortste gebuur-afstand in zes 

plots van Brede orchis in 2016 (met aanduiding van standaardfout).
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nabegrazing (wat in principe een goed beheer is) nog geen enkele 
orchidee verscheen, is uitbreiding naar de Lampse Beemden 
niet voor de hand liggend. Toch is om die reden de voorgestelde 
aankoopperimeter van de Lampse Beemden door Natuurpunt 
vzw uitgebreid zodanig dat ons perceel erbinnen valt. 

De dichtstbijgelegen populatie van Bosorchis groeit in het 
Provinciaal Domein Nieuwenhoven, op zowat 3 kilometer van ons 
perceel. Dit is een grote populatie die de laatste tien jaar ook sterk 
is gegroeid en goed wordt beheerd. Maar ook hier is de te over-
bruggen afstand groot met nog meer barrières. Om uit ons perceel 
te breken lijken alleen de aankoop en het aangepast beheer van 
tussenliggende percelen relevant of een doorgedreven aange-
past wegbermbeheer. Dit laatste zou een netwerk met geschikte 
plekken kunnen vormen en zo de bestaande populaties verbinden. 
Gezien de huidige praktijk ligt dit ook niet voor de hand. 

Wat met hybridisatie?

Behalve de isolatie kan hybridisatie van de twee soorten een 
probleem vormen. Hybridisatie kan nadelig zijn voor de overleving 
van de zuivere soorten, vooral wanneer een van beide soorten 
zeldzaam is (Jacquemyn et al. 2012). Anderzijds is hybridisatie in 
de orchideeënwereld een natuurlijk fenomeen en heeft het in het 
verleden geleid tot het ontstaan van nieuwe soorten. Momenteel 

is het aantal hybriden en de hybride zone op ons perceel nog 
beperkt. Maar de vruchtzetting in de hybridenpopulatie is van 
dezelfde grootteorde als bij de Bosorchis. Over de vitaliteit van 
de zaden hebben we echter geen informatie, maar deze zou laag 
kunnen zijn (De Hert 2012). We weten dus ook niet in hoeverre de 
hybridenpopulatie levensvatbaar is en zichzelf kan voortplanten 
of in hoeverre terugkruisingen van de hybriden met de zuivere 
soorten optreedt en hierdoor de genetische structuur van de 
bronpopulaties beïnvloed wordt. Het zal interessant zijn op te 
volgen hoe de beide soorten en de hybriden verder evolueren 
en op mekaar invloed uitoefenen. Zullen er jaarlijks steeds meer 
hybriden blijven groeien? Zullen zich terugkruisingen voordoen? 
Zullen de hybriden dan de zuivere soorten verdringen? Zullen 
ze zich ook manifesteren op de andere plots waar nu nog alleen 
Brede orchis groeit? Of zullen ze een eigen niche innemen op 
het perceel? Moeten we dan ons beheer aanpassen ten voordele 
of ten nadele van de hybriden? Wanneer ooit de orchideeën van 
ons perceel zich verspreiden in de omgeving, zullen het dan hybri-
den zijn? Voorlopig zetten we het meer dan twintig jaar geleden 
ingestelde beheer verder. Het is echter niet uitgesloten dat we het 
zullen moeten bijsturen omwille van de toename van bramen en 
verbossing. Om eventuele bijsturingen te kunnen voorzien en om 
het wel en wee van de orchideeënpopulaties te volgen, monitoren 
we verder de fluctuaties van de beide soorten en de hybriden.

OP ZOEK NAAR 
JE VOLGENDE AVONTUUR ? Diestsesteenweg 31

Kessel-Lo
Tel. +32 16 26 22 80

info.leuven@waypointgps.be

Openingsuren:
dinsdag tot vrijdag:

10 u tot 13 u - 14 u tot 18 u
donderdag tot 20u (zomer)

zaterdag: 10 u tot 17 u
zondag en maandag gesloten

www.waypointleuven.be

RUIM GAMMA
OUTDOOR GPS

OP ONZE 
WEBSITE EN

IN DE WINKEL


ACTIONCAMS
COMMS
DRONES

GPS
HELMETS
SERVICES

ACTIONCAMS | COMMS | DRONES | GPS | HELMETS | SERVICES

WAYPOINTLEUVEN.BE

WP-Nat.Focus_Nat.Oriolus 2017 Garmin_.indd   1 31/05/17   14:47



151

na
tu

ur
•f
o
cu

s

151

na
tu

ur
•f
o
cu

s

SUMMARY

Stevens, J. & Jacquemyn, H. 2017. Nature conservation in private 
hands. Population dynamics, phenology and hybridization of orchids 
in a small isolated grassland in Alken. Natuur.focus 16(4): 144-151 
[in Dutch].

Most nature reserves in Flanders are managed by the government or 
nature organizations, whereas private initiatives to restore or conserve 
biodiversity are still rare. In this article we describe the results of a priva-
te nature conservation project that aimed at restoring grassland biodi-
versity in a small isolated grassland in Alken, with a special focus on two 
orchid species: Dactylorhiza majalis and D. fuchsii. After 22 years of 
mowing, the number of orchid individuals had increased tremendously, 
indicating that mowing and removal of the hay was beneficial for the 
orchids. During this period D. majalis has managed to occupy the entire 
mown part of the parcel, whereas D. fuchsii occurred in a smaller area. 
Despite the fact that both species seemed to be phenologically isolated 
from each other, there were clear indications that hybridization had oc-
curred between both species. However the number of hybrid individu-
als was still small and most hybrids were restricted to a very small part 
of the grassland. Although climatic conditions had clear effects on the 
fertility of the orchids, fruit set was fairly high and hybrids were able 
to produce seeds, potentially leading to a hybrid swarm. These findings 
indicate that small-scale conservation practices can lead to increased 
population sizes of orchids, but at the same time raise some important 
questions concerning the role of nature conservation in managing or-
chid population dynamics and affecting the extent of hybridization in 
natural orchid populations. 
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