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Aanleiding 
 
Een bedrijf wil in de haven van Antwerpen een nieuwe site bouwen en exploiteren. Het gaat 
om een inbreiding in het havengebied met een oppervlakte van ± 80 ha. Daarnaast wordt 
tijdens de bouw tijdelijk een aangrenzend gebied van 15 ha ingenomen. Het terrein is actueel 
deels bebost en deels braak. Om dit project te realiseren vraagt het bedrijf een afwijking van 
de verbodsbepalingen van het Soortenbesluit1 voor enkele soorten die voorkomen op Bijlage 
1 van het Soortenbesluit. Het gaat om bijenorchis, grote keverorchis, blauwvleugelsprinkhaan, 
(een nest van) behaarde rode bosmier, echt duizendguldenkruid en rugstreeppad. Daarnaast 
zijn grote oppervlaktes korstmos aanwezig. Om de impact op deze soorten te milderen, zet 
het bedrijf maximaal in op translocatie/verplaatsing en creatie van leefgebied op het terrein, 
voor zover combineerbaar met de geplande ontwikkelingen. 
 

Vraag 
 
Wat is het advies van het INBO over het voorstel voor transloatie van deze beschermde 
soorten? 

 
Toelichting 

 
1 Algemene bemerkingen over het succes van 

translocaties 
 

Succesvolle translocatie van bosmieren is in de literatuur beschreven (Serttas et al., 2020; 
Van der Goes & Groot 2017; Sorvari et al., 2014). Specifiek voor behaarde rode bosmier wordt 
echter verwacht dat translocatie moeilijk kan zijn, doordat meestal slechts één koningin per 
nest aanwezig is, en het mee transloceren van de koningin een voorwaarde is voor succesvolle 
translocatie. 
 
Wetenschappelijke literatuur over het succes van translocaties van orchideeën in West-Europa 
is schaars (vb. Brzosko et al., 2018: translocatie experiment uit Polen met vrouwenschoentje 
en rood bosvogeltje). In andere delen van de wereld zijn translocatie experimenten beter 
gedocumenteerd, vooral in Australië (Bell, 2020; Reiter et al., 2016; Swarts & Dixon, 2009) 
en China. Het succes van translocaties van orchideeën op lange termijn blijkt erg afhankelijk 
van de weersomstandigheden in de jaren na de introductie (Swarts & Dixon, 2009) maar is 
ook erg soortsafhankelijk (Brzosko et al., 2018). Zo werd in de Poolse studie waarbij zowel 
grote delen bodem met orchideeën getransloceerd werden wel succes gedetecteerd voor alle 
getransloceerde populaties van vrouwenschoentje maar in geen enkel geval voor de populaties 
van rood bosvogeltje. 
 
Ook in de Antwerpse haven zijn al meerdere malen translocaties van orchideeën gebeurd, in 
het bijzonder van populaties van moeraswespenorchissen maar ook van bosorchis en 
vleeskleurige orchis. De translocaties gebeurden steeds door volledige zoden te verplaatsen. 
De resultaten van deze translocaties blijken slechts zelden succesvol te zijn (Vochten et al., 
2020). 
 
Voor rugstreeppad werden in het verleden in de Antwerpse haven reeds meermaals succesvolle 
translocaties uitgevoerd. 
 

                                                
1 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer 
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Dit alles geeft aan dat veel van de voorgestelde translocaties een aanzienlijk risico inhouden 
dat de populatie uiteindelijk toch verloren gaat.  
 
 

2 Methodiek van de evaluatie 
 
Om de impact van de haveninbreiding te milderen wordt translocatie voorgesteld voor 
behaarde rode bosmier, bijenorchis, grote keverorchis en rugstreeppad. Voor de andere 
soorten (blauwvleugelsprinkhaan, echt duizendguldenkruid) wordt enkel creatie van 
bijkomend habitat voorzien. Vermits de adviesvraag specifiek gericht is op translocatie, 
beperken we ons daarom tot behaarde rode bosmier, bijenorchis, grote keverorchis en 
rugstreeppad. 
 
Om de voorgestelde translocaties op een gestructureerde manier te kunnen beoordelen, stellen 
we een reeks criteria voor om elke translocatie aan te toetsen. Deze criteria zijn volgen voor 
een groot deel Mergeay & Verbist (2020). Mergeay & Verbist (2020) behandelen echter vooral 
de situatie waarin de doelpopulatie bedreigd of verdwenen is, terwijl hier het doel is om de 
individuen van een bedreigde bronpopulatie te redden. De criteria worden hieronder 
weergegeven. 
 
1. Is een translocatie nodig of is de soort mobiel genoeg om uit te wijken naar een andere 

locatie? 
2. Zijn op de doellocatie de juiste ecologische omstandigheden aanwezig? 
3. Is de doellocatie goed gekozen, ligt ze niet zo dicht bij een andere populatie dat verwacht 

kan worden dat de doellocatie toch vanzelf zal gekoloniseerd worden? Indien het gaat om 
een bijplaatsing bij een bestaande populatie, is de bestaande populatie waar de bijplaatsing 
gebeurt op zich te klein om duurzaam behouden te kunnen worden, zodat bijplaatsing nodig 
is om ze te versterken? Zal in geval van bijplaatsing de draagkracht niet overschreden 
worden? Indien deze populatie op zich voldoende groot is, zal de bijplaatsing op langere 
termijn enkel tot gevolg hebben dat het areaal van de soort verkleint. 

4. Is er een risico op uitkruisingsdepressie? 
5. Voldoet de voorgestelde methode van transloceren om de kans op succes te maximaliseren? 
6. Is een monitoringprogramma voorzien? Wat moet opgenomen worden in een 

monitoringprogramma? 
7. Welk beheer is nodig voor en succesvolle overleving van de getransloceerde populatie? 

 
 

3 Evaluatie van de translocaties 
3.1 Behaarde rode bosmier 
 

1. Is een translocatie nodig of is de soort mobiel genoeg om uit te wijken naar een andere 
locatie? 
 

Behaarde rode bosmier is een weinig mobiele soort. Er kan niet verwacht worden dat zij zonder 
translocatie kan uitwijken. 
 
 
2. Zijn op de doellocatie de juiste ecologische omstandigheden aanwezig? 
 
De doellocatie is gesitueerd langs een bosrand net ten noorden van het fort van Ertbrand, een 
tiental kilometer ten oosten van de bronpopulatie. 
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Figuur 1: bronlocatie en doellocatie voor de translocatie van behaarde rode bosmier 

 
 

 
Figuur 2: situering van de doellocatie ten noorden van het fort van Ertbrand. 

 
 
De doellocatie ten noorden van het fort van Ertbrand is gesitueerd aan de noordelijke rand van 
een open plek in het bos. Het betreft bos op zandgrond, net als op de bronlocatie, maar er 
wordt verwacht dat het zand op de bronlocatie kalkrijker is. Waarnemingen.be geeft echter 
waarnemingen van behaarde rode bosmier weer in de hokken op en rond de doellocatie, wat 
aangeeft dat de abiotische omstandigheden er in principe aanwezig kunnen zijn. Behaarde 
rode bosmier heeft een voorkeur voor locaties met goede een zuidoostelijke lichtinval (Loones 
et al., 2008). Dit is langs deze bosrand het geval. Verder verkiezen ze beschutting tegen te 
sterke neerslag vanuit het zuidwesten (Loones et al., 2008). Hiervoor zou de locatie langs 
dezelfde bosrand mogelijk beter iets westwaarts worden opgeschoven. Loones et al. (2008) 



 

www.inbo.be INBO.A.4060 5 

geven ook aan dat de soort baat heeft bij open plekken in het bos. Dekoninck et al. (2014) 
geven aan dat bij voorkeur ook eik in de buurt aanwezig is. Volgens de BWK is dat inderdaad 
het geval. De gekozen doellocatie lijkt op basis van dit criterium geschikt voor de soort mits 
ze iets westwaarts wordt opgeschoven. 
 
 
3. Is de doellocatie goed gekozen, ligt ze niet zo dicht bij een andere populatie dat verwacht 

kan worden dat de doellocatie toch vanzelf zal gekoloniseerd worden? Indien het gaat om 
een bijplaatsing bij een bestaande populatie, is de bestaande populatie waar de bijplaatsing 
gebeurt op zich te klein om duurzaam behouden te kunnen worden, zodat bijplaatsing nodig 
is om ze te versterken? Zal in geval van bijplaatsing de draagkracht niet overschreden 
worden? Indien deze populatie op zich voldoende groot is, zal de bijplaatsing op langere 
termijn enkel tot gevolg hebben dat het areaal van de soort verkleint. 
 

Waarnemingen.be geeft waarnemingen van behaarde rode bosmier weer in de hokken op en 
rond de doellocatie. Het is ons echter niet bekend of behaarde rode bosmier nabij de doellocatie 
momenteel voorkomt. Behaarde rode bosmier heeft een zeer beperkte dispersiecapaciteit. 
Loones et al. 2008 geven aan dat nesten tot 200 meter van mekaar tot eenzelfde populatie 
kunnen gerekend worden. Een translocatie naar deze plaats kan dus zinvol zijn, als er in een 
straal van 200 meter rond de gekozen locatie geen andere nesten van behaarde rode bosmier 
aangetroffen worden. Dit moet op het terrein worden geverifieerd. 
 
 
4. Is er een risico op uitkruisingsdepressie? 

 
Bij deze translocatie is er volgens onze inschatting geen risico op uitkruisingsdepressie. 
 
 
5. Voldoet de voorgestelde methode van transloceren om de kans op succes te maximaliseren? 

 
Door de aanvrager wordt volgende translocatiemethode voorgesteld: 

 
 
Succesvolle translocatie van bosmieren is in de literatuur beschreven (Serttas et al., 2020; 
Van der Goes & Groot 2017; Sorvari et al., 2014). De voorgestelde methode komt in 
hoofdlijnen overeen met de methode die succesvol werd gehanteerd door Sorvari et al. (2014). 
Sorvari et al. (2014) geven echter meer detail over gehanteerde volumes, wat ontbreekt in de 
beschrijving van de hier geplande translocatie. Sorvari et al. (2014) transplanteerden een 
volume van 400 liter per nest en gebruikten emmers in plaats van zakjes. Wij stellen voor 
ervoor te zorgen dat zo groot mogelijke volumes samen kunnen worden overgebracht. 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat voor een succesvolle translocatie het essentieel is dat er 
ook een koningin mee wordt getransloceerd. Indien enkel werksters worden overgebracht, kan 
de kolonie nog wel enkele jaren blijven verder bestaan, maar uiteindelijk verdwijnt ze 
onherroepelijk. Bij behaarde rode bosmier geeft de literatuur aan dat er doorgaans maar één 
koningin per nest is. Dat maakt translocatie bijzonder moeilijk. Dekoninck et al. (2014) vonden 
in gefragmenteerde bossen in Vlaanderen echter wel nesten met meerdere koninginnen. De 
bronlocatie is ook te vinden op een sterk gefragmenteerde plaats in de haven. Het is echter 
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niet geweten in hoeverre hier meerdere koninginnen aanwezig zijn. Dit kan nagegaan worden 
door genetisch onderzoek (Dekoninck et al., 2014) of door gedragswaarnemingen in het 
vroege voorjaar (meestal maart). Dan komen meer en meer werksters zich opwarmen in de 
zon om dan hun warmte af te geven in het nest en daar koude mieren op te warmen die dan 
op hun beurt weer naar buiten komen om nog meer warmte op te slaan. Dit gaat zo verder 
tot het hele nest is opgewarmd. Op een bepaald moment komen dan ook de koninginnen naar 
buiten om zich op te warmen en dan vind je ‘bollen’ bosmieren met daarin in het midden de 
koninginnen. Die kan je dan in een witte bak openstrooien en dan kan je zien of er een of 
meerdere zijn. Hiervoor is wel ervaring vereist (W. Dekoninck, persoonlijke mededeling). 
 
 
6. Is een monitoringprogramma voorzien? Wat moet opgenomen worden in een 

monitoringprogramma? 
 

Er wordt aangegeven dat er een monitoring zal gebeuren, maar er wordt niet aangegeven wat 
daarbij zal opgevolgd worden. Dit zou concreter moeten uitgewerkt worden. Er is ook niet 
aangegeven wat uit de monitoring zal besloten worden. In het bijzonder is niet vermeld wat 
er zal besloten worden indien de translocatie na enkele jaren niet blijkt aan te slaan. Dit zou 
voorafgaand aan de translocatie duidelijk moeten zijn. Vermits het bij translocatie niet zeker 
is of een koningin mee wordt getransloceerd, en een nest zonder koningin nog wel enkele jaren 
kan blijven verder bestaan om daarna te verdwijnen, moet de monitoring voldoende lang 
worden uitgevoerd. Wij stellen voor om de doellocatie tien jaar te monitoren na translocatie.  
 
 
7. Welk beheer is nodig voor en succesvolle overleving van de getransloceerde populatie? 

 
Momenteel wordt geen beheer vooropgesteld. Volgens ons is dit echter een belangrijk aspect 
dat niet over het hoofd gezien mag worden. Er zou een beschrijving moeten worden 
toegevoegd welk beheer noodzakelijk is voor het duurzaam overleven van de getransloceerde 
populatie, waarbij aangegeven wordt hoe dit beheer ook kan gegarandeerd worden. Voor een 
geschikt beheer voor deze soort wordt verwezen naar Loones et al., 2008. 
 

3.2 Bijenorchis 
 

1. Is een translocatie nodig of is de soort mobiel genoeg om uit te wijken naar een andere 
locatie? 
 

Orchideeën zijn soorten die als een van de eerste onder druk komen te staan en verdwijnen 
wanneer de kwaliteit van hun leefgebied erop achteruitgaat. Dit komt omdat orchideeën vaak 
complexe interacties aangaan met bestuivers en schimmels. Orchideeën zijn voor bepaalde 
stadia in hun overleving afhankelijk van schimmels waarmee ze samenleven (mycorrhiza 
schimmels) en die tot in de zaden of de wortels van de planten doordringen. Vooral bij de 
kieming zijn ze afhankelijk van deze mycorrhiza schimmels als bron van koolhydraten 
aangezien de stoffijne zaden onvoldoende reservevoedingsstoffen bevatten maar vaak blijft 
de zwam ook van belang voor hun voorziening van voedingsstoffen in volgroeide stadia 
(Rasmussen, 2002). Daarnaast hebben vele orchideeën ook zeer specifieke 
bestuivingsmechanismen (Claessens & Kleynen, 2011; Darwin, 1877) en zijn ze dus 
afhankelijk van de aanwezigheid van geschikte insecten bestuivers. De belangrijkste factoren 
die de overleving van onze inheemse orchideeën bedreigen, zijn habitatverlies en -
fragmentatie, habitatdegradatie, kleine populatiegroottes en achteruitgang van pollinatoren 
(Jacquemyn et al., 2016).  
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Bijenorchis was tot voor kort een zeer zeldzame soort in Vlaanderen (Van Landuyt et al., 2006). 
Het aantal vindplaatsen in Vlaanderen neemt de laatste decennia echter sterk toe (figuur 3), 
vermoedelijk doordat de soort zich noordwaarts aan het uitbreiden is. 
 

 
Figuur 3: Trend van bijenorchis in Vlaanderen uitgedrukt als percentage van voorkomen van de soort in 

de jaarlijks goed onderzochte kilometerhokken in Vlaanderen (gegevens Florabank). 
 
 
Vanuit populatie ecologisch standpunt kan hier de vraag gesteld worden of een translocatie 
wel zinvol is. De spontane uitbreiding van de soort (orchideeënzaden zijn daarenboven zeer 
mobiel) geeft aan dat ze volop zelf nieuwe locaties koloniseert. 
 
2. Zijn op de doellocatie de juiste ecologische omstandigheden aanwezig? 

 
Voor bijenorchis worden twee doellocaties vooropgesteld door de aanvrager. De eerste, meest 
noordelijke, doellocatie bevindt zich in een reststrook langs het kanaaldok niet ver van de 
bronlocatie. Ze is gesitueerd in een te behouden ecologische corridor die om veiligheidsredenen 
niet bebouwd mag worden. De tweede, zuidelijk gelegen, locatie bevindt zich langs de 
Scheldelaan, op een plaats waar reeds een populatie bijenorchis aanwezig is. Voor de eerste 
zone lijkt de situatie er gelijkaardig aan de bronlocatie, maar er is geen informatie beschikbaar 
in hoeverre hier de geschikte omstandigheden, met inbegrip van de juiste noodzakelijke 
schimmels, aanwezig zijn. Voor de tweede locatie kan ervan uit gegaan worden dat de juiste 
omstandigheden aanwezig zijn, vermits de soort er al voorkomt. De aanwezigheid van de juiste 
insecten voor de bestuiving is bij bijenorchis niet belangrijk omdat de soort volledig aangepast 
is voor zelfbestuiving (Claessens & Kleynen, 2002). 
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Figuur 4: bronlocatie en doellocatie voor de translocatie van bijenorchis 

 
 
 
3. Is de doellocatie goed gekozen, ligt ze niet zo dicht bij een andere populatie dat verwacht 

kan worden dat de doellocatie toch vanzelf zal gekoloniseerd worden? Indien het gaat om 
een bijplaatsing bij een bestaande populatie, is de bestaande populatie waar de bijplaatsing 
gebeurt op zich te klein om duurzaam behouden te kunnen worden, zodat bijplaatsing nodig 
is om ze te versterken? Zal in geval van bijplaatsing de draagkracht niet overschreden 
worden? Indien deze populatie op zich voldoende groot is, zal de bijplaatsing op langere 
termijn enkel tot gevolg hebben dat het areaal van de soort verkleint. 

 
Op de eerste locatie is nog geen populatie aanwezig. Translocatie hier naar toe kan overwogen 
worden. In 2019 werden op de tweede locatie 36 bloeiende exemplaren aangetroffen (Vochten 
et al., 2020), op een totaal van 587 rozetten. Dit is een grote populatie, die mits goed beheer 
op zichzelf kan verder bestaan zonder bijzetting. Uit populatie ecologisch standpunt is 
bijzetting hier dus niet zinvol. Het is echter wel zinvol hier een kleine bijzetting uit te voeren 
als controle voor de translocaties op nieuwe locaties. Indien de translocatie op een nieuwe 
plaats immers niet succesvol is, kan op die manier nagegaan worden of dit te wijten is aan 
lokale omstandigheden, of aan het feit van translocatie op zich. In dit laatste geval zal ook de 
controle populatie immers achteruitgaan, in het eerste geval niet. 
 
De bronpopulatie was in 2019 voldoende groot (meer dan 100 exemplaren), om te transloceren 
naar meerdere nieuwe locaties, wat voor risicospreiding zorgt. De tweede doellocatie is volgens 
ons enkel aangewezen als controlelocatie. Indien men zou transloceren,  stellen wij daarom 
voor om nog een extra locatie te zoeken waar de soort nog niet voorkomt, zodat de populatie 
kan verdeeld worden over één controlelocatie en twee nieuwe locaties. In 2020 werd echter 
op de bronlocatie nog slechts één exemplaar teruggevonden. In dat geval is een dergelijk 
schema uiteraard niet mogelijk, en wordt dit een exemplaar best overgeplaatst naar één 
nieuwe locatie. Indien er ondergronds nog exemplaren uit 2019 aanwezig zijn als knol in de 
bodem kunnen in een volgend seizoen terug meer exemplaren opduiken, zodat een dergelijk 
translocatieschema wel mogelijk wordt. 
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4. Is er een risico op uitkruisingsdepressie? 

 
Bij deze translocatie is er volgens onze inschatting geen risico op uitkruisingsdepressie. 
 
 
5. Voldoet de voorgestelde methode van transloceren om de kans op succes te maximaliseren? 
 
De voorgestelde methode is: 

 
 
Om de kans op succes te vergroten is het werken met zoden die de schimmels mee 
overbrengen, belangrijk. De voorgestelde methode voldoet hieraan. 
 
Het is tevens belangrijk de translocatie in de maand oktober uit te voeren om de kans op 
uitdroging van de zode zo klein mogelijk te houden.  
 
6. Is een monitoringprogramma voorzien? Wat moet opgenomen worden in een 

monitoringprogramma? 
 
In de Antwerpse haven zijn al meerdere malen translocaties van orchideeën gebeurd, in het 
bijzonder van populaties van moeraswespenorchissen maar ook van bosorchis en vleeskleurige 
orchis. Monitoring van getransloceerde orchideeën gebeurt nu reeds in de Antwerpse haven in 
het kader van de monitoring van de ecologische infrastructuur. De translocaties gebeurden 
steeds door volledige zoden te verplaatsen. De resultaten van deze translocaties blijken slechts 
zelden succesvol te zijn (Vochten et al., 2020). Er zijn daarom een aantal specifieke 
aandachtspunten die zeker in de monitoring moeten opgenomen worden, inclusief het 
gedetailleerd opvolgen van een bijgezette controlepopulatie. 
 
Het succes van een translocatie moet gemeten worden in functie van (1) de overleving de 
getransloceerde planten, (2) de bloei, (3) de zaadzetting en tenslotte (4) de rekrutering van 
nieuwe planten uit de getransloceerde bronpopulatie. Alle deze vier facetten moeten expliciet 
in de monitoring worden opgenomen, zowel voor de nieuwe locaties als voor de bijgezette 
controlepopulatie. De getransloceerde planten moeten individueel gemerkt worden voor 
verdere opvolging.  
 
De monitoring moete over een voldoend lange tijdspanne worden uitgevoerd. Wij stellen voor 
tien jaar te monitoren na de translocatie. 
 
Vermits mycorrhiza essentieel zijn voor het voortbestaan van de orchideeën, wordt voorgesteld 
deze ook op te volgen op de nieuwe locaties. In eerste instantie dient het voorkomen van de 
mycorrhiza nagegaan te voor translocatie. Indien de juiste mycorrhiza op voorhand niet 
aanwezig zijn, en er dus gerekend wordt op de mycorrhiza die mee worden overgezet met de 
zoden, moet de overleving ervan na translocatie verder mee worden opgevolgd. 
 
Er moet op voorhand duidelijk zijn wat er besloten worden indien de translocatie na enkele 
jaren niet blijkt aan te slaan. 
 
 

7. Welk beheer is nodig voor en succesvolle overleving van de getransloceerde populatie? 
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Vochten et al. 2020 geven aan dat op doellocatie waar al een populatie aanwezig is, het aantal 
bloeiers in 2019 sterk boven het aantal uit 2018 lag (2 exemplaren), maar het aantal rozetten 
wel fors achteruit gegaan was. Al mogelijke oorzaak geven ze het snelle dichtgroeien van de 
groeiplaats met bramen, nadat hier niet beheerd werd in 2018. Dit geeft aan dat een geschikt 
beheer van de locatie momenteel niet gegarandeerd is.  
 
Maaien na de bloei  is volgens ons de beste manier om de popupatie te beheren. Eventueel 
kan worden nabegraasd met schapen. Daarbij is het wel belangrijk dat de schapen niet meer 
aanwezig zijn in het begin van het groeiseizoen. 
 

3.3 Grote keverorchis 
 
1. Is een translocatie nodig of is de soort mobiel genoeg om uit te wijken naar een andere 

locatie? 
 
Orchideeën zijn soorten die als een van de eerste onder druk komen te staan en verdwijnen 
wanneer de kwaliteit van hun leefgebied erop achteruitgaat. Dit komt omdat orchideeën vaak 
complexe interacties aangaan met bestuivers en schimmels. Orchideeën zijn voor bepaalde 
stadia in hun overleving afhankelijk van schimmels waarmee ze samenleven (mycorrhiza 
schimmels) en die tot in de zaden of de wortels van de planten doordringen. Vooral bij de 
kieming zijn ze afhankelijk van deze mycorrhiza schimmels als bron van koolhydraten 
aangezien de stoffijne zaden onvoldoende reservevoedingsstoffen bevatten maar vaak blijft 
de zwam ook van belang voor hun voorziening van voedingsstoffen in volgroeide stadia 
(Rasmussen, 2002). Daarnaast hebben vele orchideeën ook zeer specifieke 
bestuivingsmechanismen (Claessens & Kleynen, 2011; Darwin, 1877) en zijn ze dus 
afhankelijk van de aanwezigheid van geschikte insecten bestuivers. De belangrijkste factoren 
die de overleving van onze inheemse orchideeën bedreigen, zijn habitatverlies en -
fragmentatie, habitatdegradatie, kleine populatiegroottes en achteruitgang van pollinatoren 
(Jacquemyn et al., 2016). 
 
Grote keverorchis is een vrij algemene soort in Vlaanderen (Van Landuyt et al., 2006) maar 
de populatietrend in Vlaanderen is dalend (figuur 5). Grote keverorchis wordt bezocht door 
een vrij breed gamma aan insecten maar enkel sluipwespen zouden voor efficiënte bestuiving 
en vruchtzetting zorgen (Brys et al., 2008). Bestuivingsucces is sterk afhankelijk van de 
grootte van de populatie en eerder beperkt bij kleine populaties (Brys et al., 2008). Grote 
keverorchis kan samenleven met een vrij breed spectrum aan mycorrhiza schimmels 
(Jacquemyn et al., 2015). 
 
Gezien de dalende populatietrend en de specifieke vereisten die orchideeën stellen is 
translocatie zinvol. 
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Figuur 5: Trend van grote keverorchis in Vlaanderen uitgedrukt als percentage van voorkomen van de 

soort in de jaarlijks goed onderzochte kilometerhokken in Vlaanderen (gegevens Florabank) 
 
 
2. Zijn op de doellocatie de juiste ecologische omstandigheden aanwezig? 

 
Voor grote keverorchis worden drie doellocaties vooropgesteld. In alle doellocaties komt grote 
keverorchis reeds voor (waarnemingen.be), wat aangeeft dat de ecologische omstandigheden 
aanwezig zijn. De meest oostelijke locatie is het natuurgebied Oude Landen, de middelste 
locatie het natuurgebied Bospolder, de meest westelijke locatie is een berm in het havengebied 
in de zone Luithagen. De aanvrager geeft zelf aan dat door toekomstige ontwikkelingen in de 
aanpalende zones de geschiktheid in de toekomst zou kunnen gehypothekeerd worden. In 
hoeverre dit deze zone dan nog voor translocatie mag overwogen worden is twijfelachtig.  
 
 

 
Figuur 6: bronlocatie en doellocatie voor de translocatie van bijenorchis 
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3. Is de doellocatie goed gekozen, ligt ze niet zo dicht bij een andere populatie dat verwacht 

kan worden dat de doellocatie toch vanzelf zal gekoloniseerd worden? Indien het gaat om 
een bijplaatsing bij een bestaande populatie, is de bestaande populatie waar de 
bijplaatsing gebeurt op zich te klein om duurzaam behouden te kunnen worden, zodat 
bijplaatsing nodig is om ze te versterken? Zal in geval van bijplaatsing de draagkracht niet 
overschreden worden? Indien deze populatie op zich voldoende groot is, zal de bijplaatsing 
op langere termijn enkel tot gevolg hebben dat het areaal van de soort verkleint. 

 
De soort komt in alle doellocaties reeds voor. Er zijn ons echter geen aantallen bekend, wat 
een evaluatie niet mogelijk maakt. Algemeen moet gesteld worden dat bijplaatsing vanuit 
populatie ecologich standpunt enkel zinvol is bij populaties die onvoldoende groot zijn om 
duurzaam te kunnen overleven. Vanuit experimenteel oogpunt is een kleine bijplaatsing bij 
een grote populatie wel zinvol als controle, mits die ook intensief gemonitord wordt. Voor de 
translocatie van het grootste deel van de planten wordt dan ook voorgesteld locaties binnen 
de voorgestelde gebieden te kiezen waar de soort niet of weinig staat, maar waar wel verwacht 
wordt dat de ecologische omstandigheden gunstig zijn. 
 
 
4. Is er een risico op uitkruisingsdepressie? 

 
Bij deze translocatie is er volgens onze inschatting geen risico op uitkruisingsdepressie. 
 
 
5. Voldoet de voorgestelde methode van transloceren om de kans op succes te maximaliseren? 
 
De voorgestelde methode is: 

 
 
Om de kans op succes te vergroten is het werken met zoden die de schimmels mee 
overbrengen, belangrijk. De voorgestelde methode voldoet hieraan. 
 
Het is tevens belangrijk de translocatie in de maand oktober uit te voeren om de kans op 
uitdroging van de zode zo klein mogelijk te houden 
 
6. Is een monitoringprogramma voorzien? Wat moet opgenomen worden in een 

monitoringprogramma? 
 
in de Antwerpse haven zijn al meerdere malen translocaties van orchideeën gebeurd, in het 
bijzonder van populaties van moeraswespenorchissen maar ook van bosorchis en vleeskleurige 
orchis. Monitoring van getransloceerde orchideeën gebeurt nu reeds in de Antwerpse haven in 
het kader van de monitoring van de ecologische infrastructuur. De translocaties gebeurden 
steeds door volledige zoden te verplaatsen. De resultaten van deze translocaties blijken slechts 
zelden succesvol te zijn (Vochten et al., 2020). Er zijn daarom een aantal specifieke 
aandachtspunten die zeker in de monitoring moeten opgenomen worden, inclusief het 
gedetailleerd opvolgen van een bijgezette controlepopulatie. 
 
Het succes van een translocatie moet gemeten worden in functie van (1) de overleving de 
getransloceerde planten, (2) de bloei, (3) de zaadzetting en tenslotte (4) de rekrutering van 
nieuwe planten uit de getransloceerde bronpopulatie. Alle deze vier facetten moeten expliciet 
in de monitoring worden opgenomen, zowel voor de nieuwe locaties als voor de bijgezette 
controlepopulatie. De getransloceerde planten moeten individueel gemerkt worden voor 
verdere opvolging.  
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De monitoring moete over een voldoend lange tijdspanne worden uitgevoerd. Wij stellen voor 
tien jaar te monitoren na de translocatie. 
 
Vermits mycorrhiza essentieel zijn voor het voortbestaan van de orchideeën, wordt voorgesteld 
deze ook op te volgen op de nieuwe locaties. In eerste instantie dient het voorkomen van de 
mycorrhiza nagegaan te worden voor de translocatie uitgevoerd wordt. Indien de juiste 
mycorrhiza op voorhand niet aanwezig zijn, en er dus gerekend wordt op de mycorrhiza die 
mee worden overgezet met de zoden, moet de overleving ervan na translocatie verder mee 
worden opgevolgd. 
 
Er moet op voorhand duidelijk zijn wat er zal besloten worden indien de translocatie na enkele 
jaren niet blijkt aan te slaan. 
 
 
7. Welk beheer is nodig voor en succesvolle overleving van de getransloceerde populatie?  
 
Grote keverorchis is een soort die eerder in beboste omgeving wordt aangetroffen. Het beheer 
moet zich richten op het vermijden van te grote beschaduwing of overwoekering. 
 

3.4 Rugstreeppad 
 
1. Is een translocatie nodig of is de soort mobiel genoeg om uit te wijken naar een andere 

locatie? 
 

Rugstreeppad is een soort die nieuwe geschikte locaties in de Antwerpse haven snel 
koloniseert, maar de bronlocatie ligt wel afgesneden van een groot deel van de rest van het 
havengebied door de Schelde en het Kanaaldok. 
 
2. Zijn op de doellocatie de juiste ecologische omstandigheden aanwezig? 
 
Voor rugstreeppad zal de aanvrager een geschikte zone aanleggen in de nabijheid van de 
bronpopulatie, door uitgraven van een poel met geschikte diepte. Rugstreeppad heeft nood 
aan poelen die in de loop van de zomer uitdrogen. Doordat dit sterk kan afhangen van de 
neerslaghoeveelheid, lijkt het aangewezen enkele poelen van verschillende diepte te voorzien. 
Daarnaast bevindt het gebied met de bron- en doellocatie in een zone van het havengebied 
dat door de Schelde en het Kanaaldok redelijk afgesneden is van de rest van de haven, waar 
rugstreeppad op meerdere locaties voorkomt. Het lijkt aangewezen de doellocatie eerder te 
situeren in een zone die beter met de andere populaties verbonden is. 
 
3. Is de doellocatie goed gekozen, ligt ze niet zo dicht bij een andere populatie dat verwacht 

kan worden dat de doellocatie toch vanzelf zal gekoloniseerd worden? Indien het gaat om 
een bijplaatsing bij een bestaande populatie, is de bestaande populatie waar de bijplaatsing 
gebeurt op zich te klein om duurzaam behouden te kunnen worden, zodat bijplaatsing nodig 
is om ze te versterken? Zal in geval van bijplaatsing de draagkracht niet overschreden 
worden? Indien deze populatie op zich voldoende groot is, zal de bijplaatsing op langere 
termijn enkel tot gevolg hebben dat het areaal van de soort verkleint. 

 
Op de Linkerscheldeoever is intussen een populatie uitgegroeid die voldoende groot is om 
duurzaam te kunnen voortbestaan (Vochten et al., 2020). Op de Rechterscheldeoever, waar 
de bronpopulatie zich bevindt, wordt rugstreeppad minder aangetroffen. Translocatie is zinvol. 
 
 
4. Is er een risico op uitkruisingsdepressie? 
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Bij deze translocatie is er volgens onze inschatting geen risico op uitkruisingsdepressie. 
 
 
5. Voldoet de voorgestelde methode van transloceren om de kans op succes te maximaliseren? 
 
 
De voorgestelde methode is: 

 
 
Deze methode werd in het Antwerps havengebied vroeger al met succes toegepast (Vochten 
et al., 2020). 
 
 
6. Is een monitoringprogramma voorzien? Wat moet opgenomen worden in een 

monitoringprogramma? 
 
 

Monitoring van getransloceerde rugstreeppadden gebeurt nu reeds in de Antwerpse haven in 
het kader van de monitoring van de ecologische infrastructuur. De monitoring van deze 
populatie kan hier mee ingeschoven worden. 
 
 
7. Welk beheer is nodig voor en succesvolle overleving van de getransloceerde populatie? 
 
 
Het beheer van rugstreeppaddenpoelen gebeurt momenteel binnen het beheer van het 
netwerk ecologische infrastructuur. De nieuwe locatie moet hierin mee opgenomen worden. 

 
Conclusies 
 
Translocatie van soorten is steeds een risico, en men kan er niet vanuit gaan dat het behoud 
van de populatie daardoor verzekerd is. 
 
Behaarde rode bosmier 
 
Translocatie voor deze soort is zinvol en de doellocatie is goed gekozen, indien er in een straal 
van 200 meter rond de gekozen locatie geen andere nesten van behaarde rode bosmier 
aangetroffen worden. Dit moet op het terrein worden geverifieerd. De methode van 
translocatie moet mogelijk worden bijgestuurd om de kans om de/een koningin mee te 
transloceren te maximaliseren. De monitoring moet concreter worden uitgewerkt, en moet een 
voldoende lange looptijd hebben (tien jaar). 
 
Bijenorchis 
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Of translocatie voor deze soort zinvol is, kan in vraag gesteld worden. Als er wordt 
getransloceerd, moet dit voornamelijk gebeuren naar locaties waar de soort nog niet 
voorkomt. De voorgestelde bijzetting bij de bestaande populatie is enkel zinvol als controle, 
maar niet vanuit populatie-ecologisch oogpunt. De monitoring moet in detail worden 
uitgewerkt, op niveau van individuele planten, en moet een voldoende lange looptijd hebben 
(tien jaar). Daarnaast zouden best ook de mycorrhizas worden onderzocht op de doellocaties, 
en indien ze voor translocatie niet aanwezig zijn moeten zij ook in de monitoring worden 
opgenomen. 
 
Grote keverorchis 
 
Translocatie voor deze soort is zinvol, maar moet voornamelijk gebeuren naar locaties waar 
de soort nog niet voorkomt. Bijzetting is enkel zinvol als de doelpopulatie klein is, of als 
controle. De monitoring moet in detail worden uitgewerkt, op niveau van individuele planten, 
en moet een voldoende lange looptijd hebben (tien jaar). Daarnaast zouden best ook de 
mycorrhizas worden onderzocht op de doellocaties, en indien ze voor translocatie niet 
aanwezig zijn moeten zij ook in de monitoring worden opgenomen. 
 
Rugstreeppad 
 
Translocatie voor deze soort is zinvol, maar zou beter gebeuren naar een locatie met een 
betere connectiviteit met andere potentiële locaties. De monitoring kan ingepast worden in 
bestaande monitoring van rugstreeppad in de haven. 
 
 

Referenties 
 
Bell S.A.J. (2020). Translocation of threatened terrestrial orchids into non-mined and post-
mined lands in the Hunter Valley of New South Wales, Australia. Restoration Ecology:12. 
 
Brys R., Jacquemyn H. & Hermy M. (2008). Pollination efficiency and reproductive patterns in 
relation to local plant density, population size, and floral display in the rewarding Listera ovata 
(Orchidaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 157(4):713-721. 
 
Brzosko E., Jermakowicz E., Ostrowiecka B., Tałałaj I., Wróblewska A. & Mirski P. (2018). Rare 
plant translocation between mineral islands in Biebrza Valley (northeastern Poland): 
effectiveness and recipient site selection. Restauration Ecology 26(1):56-62. 
 
Claessens J. & Kleynen J. (2002). Investigations on the autogamy in Ophrys apifera Hudson. 
Jber naturwiss Ver Wuppertal 55:62-77. 
 
Claessens J. & Kleynen J. (2011). The flower of the European orchid. Form and function. 
Voerendaal / Stein: Schrijen-Lippertz. 
 
Darwin C. (1877). The various contrivances by which orchids are fertilized by insects. London. 
 
Dekoninck W., Maebe K., Breyne P. & Hendrickx F. (2014). Polygyny and strong genetic 
structuring within an isolated population of the wood ant Formica rufa. Journal of Hymenoptera 
Research 41, 95-111. 
 
Jacquemyn H., Waud M., Merckx V.S.F.T., Lievens B. & Brys R. (2015). Mycorrhizal diversity, 
seed germination and long-term changes in population size across nine populations of the 
terrestrial orchid Neottia ovata. Molecular Ecology 24(13):3269-3280. 
 



 

16 INBO.A.4060 www.inbo.be 

Jacquemyn H., Brys R., Ceulemans T. & Van Landuyt W. (2016). Herintroductie van orchideeën 
Een efficiënte manier om onze inheemse orchideeflora te behouden? Natuur.focus 15(3): 121-
129. 
 
Loones J. Maelfait J.P., van Rhijn J., Dekoninck W., & T. Adriaens. (2008). De rode bosmier in 
Vlaanderen: voorkomen, bedreigingen en herstelmaatregelen aan de hand van een detailstudie 
in de Sixtusbossen (Poperinge-Vleteren). – INBO.R.2008.01, Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, Brussel. 
 
Mergeay, J. & Verbist V. (2020). Leidraad Translocaties voor Biodiversiteit in Vlaanderen. –
Werkdocument – versie 09-04-2020. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Agentschap 
voor Natuur en Bos. 
 
Rasmussen H.N. (2002). Recent developments in the study of orchid mycorrhiza. Plant and 
Soil 244(1-2):149-163. 
 
Reiter N., Whitfield J., Pollard G., Bedggood W., Argall M., Dixon K., Davis B. & Swarts N. 
(2016). Orchid re-introductions: an evaluation of success and ecological considerations using 
key comparative studies from Australia. Plant Ecology 217(1):81-95. 
 
Serttas A., Bakar O., Alkan U.M., Yilmaz A., Yolcu H.I. & Ipekdal K. (2020). Nest Survival and 
Transplantation Success of Formica rufa (Hymenoptera: Formicidae) Ants in Southern Turkey: 
A Predictive Approach. – Forests 11(5): 533, 1-15. 
 
Sorvari J., Huhta E. & Hakkarainen H. (2014). Survival of transplanted nests of the red wood 
ant Formica aquilonia (Hymenoptera: Formicidae): The effects of intraspecific competition and 
forest clear-cutting. – Insect Science 21: 486-492. 
 
Swarts N.D. & Dixon K.W. (2009). Terrestrial orchid conservation in the age of extinction. Ann 
Bot 104(3):543-556. 
 
Van der Goes & Groot (2017). Bescherming en verplaatsing van mierennesten in de Schoorlse 
Duinen2.  
 
Van Landuyt W., Hoste I., Vanhecke L., Van den Bremt P., Vercruysse E. & De Beer D. (2006). 
Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Brussel: Instituut voor natuur- en 
bosonderzoek, Nationale Plantentuin van België & Flo.Wer. 
 
Vochten T., Baetens J. & Eekelers D. (2020). Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse 
Haven monitoringrapport 2019. Mechelen: Natuurpunt Studie. 
 
 
 

                                                
2 https://www.vandergoesengroot.nl/bescherming-en-verplaatsing-mierennesten-schoorlse-duinen/ 


	1 Algemene bemerkingen over het succes van translocaties
	2 Methodiek van de evaluatie
	3 Evaluatie van de translocaties
	3.1 Behaarde rode bosmier
	3.2 Bijenorchis
	3.3 Grote keverorchis
	3.4 Rugstreeppad


		2020-12-16T22:47:46+0100
	Maurice Hoffmann (Signature)




