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Draadklaver ontrafeld 
De opmerkelijke rol van de mens 

als verbreider
Bram D’hondt, Peter Breyne, Wouter Van Landuyt & Maurice Hoffmann

We weten dat plantenzaden door vele vormen van menselijk transport kunnen worden verplaatst. Het is 
echter veel minder duidelijk hoe deze vorm van verbreiding de structuur van plantenpopulaties binnen 
het landschap bepaalt. In dit artikel belichten we de opmerkelijke verspreiding van Draadklaver in West-
Vlaanderen. Door middel van genetische analyses gingen we na hoe bestaande groeiplaatsen ruimtelijk 
samenhangen en welke rol de mens hierin speelt.

Draadklaver (foto: Bram D’hondt)
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Dispersie
Dispersie of verbreiding is het proces waarbij zaden (of in som-
mige gevallen vegetatieve delen van de plant) over een zekere 
afstand worden verplaatst. Dispersie speelt dus een sleutelrol in 
de totstandkoming van verspreidingspatronen bij planten en 
het relatieve succes van soorten in het landschap valt dikwijls 
te herleiden tot uiteenlopende capaciteiten voor dispersie (bv. 
doel- versus pestsoorten, Trakhtenbrot et al. 2005). Hoewel een 
aantal plantensoorten beschikt over aanpassingen die langeaf-
standsverbreiding mogelijk maken (bv. windverbreiders, Bou-
man et al. 2000), zijn de afstanden waarover de meeste soor-
ten verbreiden via zaad beperkt (Tackenberg et al. 2003). Zo is 
in graslanden, waar de soorten worden gekenmerkt door een 
geringe grootte en kleine zaden zonder aanpassingen, korte-
afstandsverbreiding de standaard (Eriksson & Jakobsson 1999, 
Thomson et al. 2011).
Zaden kunnen ook meeliften met de vele wijzen waarop de 
mens zichzelf en zijn goederen verplaatst, zoals met hooi, mest, 
vee en plantgoed (Hodkinson & Thompson 1997, Poschlod & 
Bonn 1998, Couvreur & Hermy 2002). Maar ook maaimachines 
(Couvreur & Hermy 2002), auto’s (Zwaenepoel et al. 2006) en 
wandelschoenen (Wichmann et al. 2009) kunnen zaden mee-
dragen. Deze observaties geven te kennen dat alles wat met 
planten in aanraking komt in principe een vector voor dispersie 
kan zijn.
De gevolgen van menselijke verbreiding zijn het duidelijkst 
wanneer de kolonisatie van nieuwe gebieden overtuigend 
aan menselijke activiteiten kan worden gekoppeld, zoals dik-
wijls het geval is bij de vestiging van uitheemse soorten (Rei-
chard & White 2001, Hoste et al. 2009). Maar het is veel minder 
duidelijk in hoeverre de mens een rol speelt als vector tussen 
populaties die reeds in het landschap zijn gevestigd en er be-
staan nog maar weinig studies die menselijke verbreiding op 
een landschappelijke schaal hebben benaderd. Wel wijzen en-
kele studies de mens aan als meest waarschijnlijke vector om 
de waargenomen verspreidingspatronen van zaden (Alexander 
et al. 2012) en soorten (Niggemann et al. 2009) of genetische 
patronen (Wichmann et al. 2009, Raybould et al. 1999) te verkla-
ren. Tegenwoordig laten steeds geavanceerdere moleculaire en 
biostatistische technieken toe om de onderlinge verwantschap 
tussen individuen, populaties of soorten te doorgronden (Cain 
2000). De eigenschappen van het studiesysteem in acht geno-
men, kunnen vervolgens uitspraken worden gedaan over de 
processen die achter deze patronen schuilgaan.
Wij gebruikten een dergelijke aanpak om de verspreiding van 
een vermoedelijk slecht verbreidende graslandplant binnen 
het antropogene landschap beter te begrijpen (D’hondt et al. 
2012). We richtten ons namelijk op Draadklaver, een kleine, 
in Vlaanderen zeldzame plant met een opmerkelijk versprei-
dingspatroon.

Draadklaver
Draadklaver Trifolium micranthum is een liggende, eenjarige 
soort uit het klavergeslacht met een voornamelijk Europees 
areaal (Weeda et al. 2004). De soort is nauw verwant met de al-
gemenere Kleine klaver T. dubium en beiden lijken dan ook sterk 
op elkaar (Ansari et al. 2008). Toch kunnen de soorten door een 
combinatie van blad- en bloemkenmerken van elkaar worden 
onderscheiden (Van Landuyt et al. 2004). Draadklaver is voorna-
melijk zelfbestuivend. De kleine zaden bezitten geen duidelijke 
aanpassingen voor dispersie, maar kunnen wel heel lang in de 

bodem kiemkrachtig blijven. Zoals de meeste vlinderbloemigen 
hebben zij ook een meer dan gemiddelde kans om te overleven 
indien zij door grote grazers worden geconsumeerd (D’hondt & 
Hoffmann 2011). Draadklaver is een weinig competitieve soort 
die gebonden is aan licht bemeste graslanden die uiterst kort 
zijn gemaaid of begraasd.
De meeste bestendige populaties van Draadklaver in België 
zijn te vinden in de provincie West-Vlaanderen (Van Landuyt 
et al. 2006). Naast een paar golfterreinen, waar de soort voor-
komt op de fairways, kunnen de groeiplaatsen in twee types 
worden opgedeeld. Ten eerste groeit Draadklaver in halfnatuur-
lijke duingraslanden die een lichte verstoring kennen. Dit is het 

Figuur 1. (a) Situering van de bemonsterde populaties Draadklaver in 
West-Vlaanderen. 

Figuur 1. (b) Gedetailleerde situering van de bemonsterde populaties 
langs de Westkust. Reservaten worden weergegeven als rode symbolen, 
kerkhoven worden weergegeven als groene symbolen.
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geval langs de Westkust, waar deze terreinen door het Agent-
schap voor Natuur & Bos (ANB) als reservaten worden beheerd 
door middel van begrazing (gegevens INBO, detailkartering van 
aandachtssoorten aan de kust). Ten tweede kent de soort een 
opmerkelijke verspreidingskern in de buurt van Ieper, zo’n 30 
kilometer in het binnenland. Hier komt Draadklaver voor in de 
gazons van de militaire begraafplaatsen die er na de Eerste We-
reldoorlog zijn aangelegd. Tijdens een gerichte zoektocht werd 
de soort op niet minder dan 80 (van 137) oorlogskerkhoven ge-
vonden (Van Landuyt et al. 2004). Deze begraafplaatsen maken 

deel uit van het Britse Gemenebest en worden wereldwijd door 
één exclusieve instantie beheerd (de Commonwealth War Gra-
ves Commission, CWGC). Dit gazonbeheer is bijzonder intensief 
te noemen: in het zomerhalfj aar worden op elke locatie een 
25-tal maaibeurten voorzien en het gras bereikt dan ook nooit 
een hoogte van meer dan drie centimeter (Jos Viktoor, CWGC, 
persoonlijke mededeling).
Buiten de streek van Ieper liggen er ook enkele oorlogskerkho-
ven aan de kust. Op drie van deze kerkhoven is in recente jaren 
ook Draadklaver vastgesteld. Opmerkelijk genoeg liggen deze 

op slechts een boogscheut van de 
voormelde reservaten. In Adinkerke 
bijvoorbeeld is een verondersteld na-
tuurlijke (duingrasland)populatie ge-
vestigd aan een kant van een weg en 
is aan de andere kant een kerkhofpo-
pulatie aanwezig. Gezien de geringe 
afstand tussen beide groeiplaatsen 
zou men kunnen verwachten dat 
dit een kolonisatie betreft die op na-
tuurlijke wijze is gebeurd vanuit het 
reservaat. Deze hypothese zullen we 
echter testen.

Genetische analyses
Inzameling
In totaal bezochten we dertien po-
pulaties van Draadklaver (elf in de 
lente van 2009 en twee in 2011) en 
bemonsterden hierbij stengel- en 
bladmateriaal van zoveel mogelijk 

Draadklaver (foto: Bram D’hondt)

Tabel 1. Details van de bemonsterde populaties van Draadklaver.

Populatie 
(volgnummer)

Ligging Beheer
Populatiegrootte 

(schatting)
Aantal planten 

bemonsterd

1 Kust Reservaat < 10 2

2 Kust Reservaat 10-100 5

3 Kust Reservaat 10-100 10

4 Kust Reservaat < 10 2

5 Kust Reservaat < 10 1

6 Kust Reservaat 100-1.000 20

7 Kust Kerkhof 10-100 8

8 Kust Kerkhof < 10 5

9 Kust Kerkhof 10-100 6

10 Binnenland Kerkhof 100-1.000 10

11 Binnenland Kerkhof 10-100 10

12 Binnenland Kerkhof 100-1.000 10

13 Kust Reservaat > 1.000 20
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(tot 20) willekeurig geselecteerde individuen per populatie (109 
individuen in totaal). De ligging en voornaamste kenmerken 
van deze populaties zijn weergegeven in Figuur 1 en Tabel 1. 
Het is bij deze kleine soort moeilijk om een goed idee te krijgen 
van de ware populatiegrootte (met inbegrip van niet-bloeiende 
planten) en de schattingen in Tabel 1 zijn dan ook slechts glo-
bale benaderingen.
Er werden drie types populaties onderzocht: kustreservaten 
(populaties 1 t.e.m. 6), kustkerkhoven (populaties 7 t.e.m. 9) en 
binnenlandse kerkhoven (populaties 10 t.e.m. 12). Populatie 13 
is een kustreservaat aan de Middenkust (Vlaams natuurreservaat 
D’Heye). Naast de golfterreinen is deze populatie de enige plaats 
buiten de Westkust waar de soort in grote aantallen voorkomt.

Verwerking
In het laboratorium werd uit elk van de weefselstalen het DNA 
geëxtraheerd. Van dit DNA werden vervolgens individuele 

genetische profielen gegenereerd. We pasten hiervoor de AFLP-
techniek toe (Amplified Fragment Length Polymorphism), een 
moleculaire techniek waarbij het DNA in vele, relatief korte stuk-
jes wordt geknipt met behulp van specifieke enzymen. Een hon-
derdtal willekeurig geselecteerde stukjes worden vervolgens 
vermeerderd en op grootte gescheiden. De visualisatie hiervan 
levert voor elk individu een ‘streepjescode’ op en het zijn deze 
bandenpatronen die onderling met elkaar worden vergeleken 
om overeenkomsten en verschillen tussen individuen of popu-
laties te achterhalen (Bonin et al. 2007).
Voor deze studie verwerkten we de bekomen data op drie ma-
nieren. Ten eerste gingen we na welke populaties met elkaar 
verwant zijn. We pasten hiervoor een statistische analyse toe 
die de populaties in een (tweedimensionaal) vlak ordent: nauw 
verwante populaties liggen in dit vlak dicht bijeen, weinig ver-
wante populaties liggen ver uiteen. Meer bepaald voerden we 
een PCA-ordinatie (Principal Coordinate Analysis) uit, gebaseerd 
op Nei’s (1978) schatting van de genetische afstand tussen po-
pulaties onderling. Hier verdient voornamelijk de plaatsing van 
de kustkerkhoven de aandacht, gezien hun dubbelzinnige posi-
tie tegenover de kustreservaten en de binnenlandse kerkhoven.
Ten tweede gingen we na hoe groot de genetische diversiteit 
binnen de onderzochte draadklaverpopulaties was. De hiervoor 
gebruikte maat (genetische diversiteit H) is laag wanneer er wei-
nig genetische variatie aanwezig is in de populatie, terwijl een 
hoge waarde betekent dat er veel genetische variatie is. Details 
over de berekening worden gegeven door D’hondt et al. (2012).
Ten slotte bekeken we ook op individueel niveau de verwant-
schap tussen planten. Hiervoor gebruikten we geavanceerde 
technieken (Pritchard et al. 2000, Falush et al. 2003) om in de 
totale dataset van 109 profielen op een objectieve manier ge-
netische ‘clusters’ te onderscheiden. Daarna kon worden nage-
gaan in welke mate elk individu wordt toegewezen aan elk van 
de clusters en of dit overeenkomt met de populaties waaruit ze 
afkomstig zijn.

Resultaten
De onderlinge verwantschap tussen de populaties wordt ge-
toond in Figuur 2. De Westkustreservaten (populaties 1-6) 
vormen een duidelijke groep, terwijl het reservaat van de Mid-
denkust (populatie 13) hiervan afgescheiden blijkt. Het opval-
lendste echter is de positie van de kustkerkhoven (popula-
ties 7-9): zij blijken genetisch gezien niet bij de kustreservaten 
aan te sluiten, maar wel bij de kerkhoven van het binnenland.
Wegens het geringe aantal stalen van sommige populaties 
gebeurde de berekening van de genetische variatie niet per 
populatie, maar werden zij als volgt gegroepeerd: Westkustre-
servaten (populaties 1-6), kustkerkhoven (7-9), binnenlandse 
kerkhoven (10-12) en D’Heye (13). De resultaten van deze be-
rekening worden weergegeven in Figuur 3. De genetische vari-
atie van de kustkerkhoven bleek aanzienlijk lager dan die van 
de overige groepen.
Zoals weergegeven in Figuur 4, onderscheidde de clusterana-
lyse in totaal zes genetische clusters binnen de dataset. In eer-
ste instantie werd de opdeling in drie groepen uit de ordinatie 
ondersteund (Westkustreservaten, kerkhoven en het Midden-
kustreservaat, zie Figuur 2). Nu bleek elk van deze drie groepen 
opgebouwd te zijn uit twee genetische clusters, die grotendeels 
tot die groep beperkt bleken. Twee individuen bleken hier ech-
ter een uitzondering op: een plant van kustkerkhof 7 en een van 
kustkerkhof 9 bleken voor net iets meer dan de helft tot een 

Figuur 2. Clustering van de bemonsterde draadklaverpopulaties volgens 
hun genetische verwantschap. De nummering komt overeen met deze 
in Tabel 1. Kustreservaten zijn rood en binnenlandse kerkhoven zijn 
donkergroen ingekleurd. De kustkerkhoven zijn lichtgroen ingekleurd. Hun 
ligging verraadt een duidelijke affiniteit met de binnenlandse kerkhoven.

Figuur 3. Genetische diversiteit van Draadklaver. De populaties (pops.) 
zijn samengebracht in groepen. De standaardfout is weergegeven als 
een vlag. De pijl illustreert het veronderstelde stichterseffect.
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genetische cluster te behoren die aan de reservaten werd toe-
geschreven. Het lijkt er dus op dat deze individuen het gevolg 
zijn van een genetische vermenging tussen de kerkhoven van 
het binnenland en de reservaten van de kust.

Draadklaver ontrafeld
Tegen de verwachting in suggereren de data dus dat Draadkla-
ver de kustkerkhoven niet vanuit de nabijgelegen reservaten 
heeft gekoloniseerd, maar wel vanuit het binnenland. Gelet op 
de eigenschappen van Draadklaver en van de groeiplaatsen en 
hun beheer, is het hoogst onwaarschijnlijk dat een dergelijk gro-
te afstand op natuurlijke wijze is overbrugd. Vestiging is daaren-
tegen veel waarschijnlijker het gevolg van het gazonbeheer dat 
op de kerkhoven wordt toegepast. De militaire begraafplaatsen 
van de kust worden door een ander team van de CWGC ver-
zorgd dan de binnenlandse begraafplaatsen, waardoor geen 
maaimachines tussen deze regio’s worden uitgewisseld. Dit is 
wel het geval voor minder frequent gebruikte machines (zoals 
verticuteer- of graafmachines). Ook worden alle composteer-
bare beheerresten in een centraal depot verzameld van waaruit 
het over alle werkgebieden kan worden verdeeld (Jos Viktoor, 
CWGC, persoonlijke mededeling). De verplaatsing van zaden is 
dus wellicht met deze machines of compost gebeurd. Een an-
dere mogelijke piste zou verbreiding kunnen zijn via schoenen 
van bezoekers, hoewel men dan de soort op meer uiteenlopen-
de plaatsen zou verwachten. Op basis van de analyses kan niet 
worden gezegd hoe frequent deze langeafstandsuitwisseling 
heeft plaatsgevonden, gezien één individu kan volstaan om, via 
zelfbestuiving, een nieuwe populatie te stichten (Figuur 3).
Hoewel maaimachines niet worden gedeeld tussen de kerkho-
ven van de kust en het binnenland, gebeurt dit wel algemeen 
binnen beide groepen. De hoge bezetting van de binnen-
landse kerkhoven is hier zeer waarschijnlijk een gevolg van 
(Van Landuyt et al. 2004). Op een gelijkaardige manier kunnen 
maaiers de soort snel hebben verbreid over de verschillende 

kustkerkhoven eens die zich daar had gevestigd. De lage geneti-
sche variatie op de kustkerkhoven is alvast in overeenstemming 
met een afgeleide herkomst uit de binnenlandse kerkhoven. Dit 
illustreert het zogenaamde stichterseffect, waarbij een nieuwe 
groep het moet stellen met de variatie die uit slechts een subset 
van de originele groep voortkomt (Figuur 3).
Ook bij de (West)kustreservaten kunnen occasioneel gebruikte 
machines in het beheer aan een onderlinge uitwisseling van za-
den hebben bijgedragen. Daarnaast kunnen in diverse instan-
ties de runderen en schapen die deze terreinen begrazen een 
bijdrage hebben geleverd. De zaadhuid van rijpe klaverzaden 
is ondoordringbaar voor water (D’hondt et al. 2010). Dit biedt 
hen ook bescherming bij de blootstelling aan dierlijke verte-
ringssappen, waardoor relatief hoge aantallen zaden door grote 
grazers succesvol worden verbreid (Malo & Suarez 1995). Het 
huidige graasbeheer vormt een voortzetting van de vroegere, 
extensieve beweiding van het duinengebied, dat toen meer 
aaneengesloten was (Provoost et al. 2011). Doordat zaden van 
(Draad)klaver lange tijd in de bodem kunnen blijven zonder te 
kiemen, vormt de relatief grote verwantschap die wij tussen 
deze locaties vaststelden mogelijk een weerspiegeling van dit 
historische landgebruik, eerder dan van het huidige (Honnay et 
al. 2008).
De manier waarop beheermiddelen worden ingezet suggereert 
op het eerste gezicht dat de reservaten en de kerkhoven twee 
van elkaar gescheiden circuits zijn waarin zaden van Draad-
klaver worden verbreid. De vaststelling dat enkele individuen 
een genetische mix blijken te zijn van de reservatengroep en 
de kerkhovengroep is in dit opzicht van groot belang. Deze 
vermenging kan het gevolg zijn van kruisbestuiving tussen 
beide types groeiplaatsen (bv. ter hoogte van populaties 6 en 
8). Genen die op deze manier van de ene op de andere groep 
overspringen, kunnen vervolgens door menselijk toedoen bin-
nen die groep over grote afstanden worden verbreid. Populaties 
die overigens geïsoleerd zouden blijven, worden hier dus door 

Oorlogskerkhof Beford House in Ieper (foto: Bram D’hondt)
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toedoen van de mens in genetisch opzicht vermengd. De ge-
volgen van een dergelijke genenintroductie kunnen voor het 
succes van een populatie zowel positief (bv. door in te gaan 
tegen genetische verarming, Keller and Waller 2002), neutraal, 
als negatief (bv. door in te gaan tegen lokale aanpassingen, Le-
normand 2002) zijn. 

De mens als verbreider
Vorige bijdragen aan Natuur.focus belichtten hoe genetische 
patronen bij Parnassia (Breyne et al. 2009) en de uitheemse 
Maasraket (Jacquemyn et al. 2009) door natuurlijke processen 
worden gestuurd (respectievelijk door wind- en waterdyna-
miek). Genetische patronen bij Draadklaver worden daarente-
gen sterk door de mens gestuurd. Hoewel de verspreiding van 
de soort op de oorlogskerkhoven reeds duidelijk de bepalende 
rol van het gazonbeheer deed vermoeden (Van Landuyt et al. 
2004), zou de langeafstandsverbreiding en vooral de vermen-
ging tussen binnenland en kust zonder genetische analyses on-
opgemerkt gebleven zijn.

Deze studie geeft dus een voorbeeld van door de mens ge-
stuurde langeafstandsverbreiding binnen het gevestigde areaal 
van een inheemse soort, wat nog maar zelden is aangetoond. 
Het is nochtans weinig waarschijnlijk dat de verbreiding van om 
het even welke plantensoort in antropogene landschappen vol-
ledig aan de invloed van de mens zou ontsnappen. Zeker voor 
zeldzame planten met een beperkte verspreidingscapaciteit 
kan men verwachten dat de invloed van de mens op hun on-
derliggende genetische structuur in onze huidige landschap-
pen aanzienlijk is. Maar waarschijnlijk ontsnappen ook meer 
algemene soorten met een betere verbreidingscapaciteit niet 
aan zijn invloed.

Figuur 4. De resultaten van de clusteranalyse. Elke lijn in deze grafi ek 
stelt een individu voor. De nummers links geven de verschillende 
populaties weer (1 tot en met 13, zie Tabel 1). Elk kleur geeft een 
van de zes erkende genetische clusters weer. Twee individuen van 
de kustkerkhoven worden in hoge mate (> 50 %) toegewezen aan 
reservaten uit de Westkust (rode pijlen). 

Draadklaver (kleine, donkergele bloemen) en Kleine klaver (grotere, 
bleekgele bloemen). (foto: Bram D’hondt)
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Summary:
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TRIFOLIUM MICRANTHUM from the cradle to the grave: the role 
of man in dispersal. Natuur.focus 11(3): 112-118 [in Dutch].
Most herbaceous plants have seeds that disperse only short distances 
under natural conditions. Meanwhile, many human goods and modes of 
transport unintentionally carry seeds with them. While such anthropo-
chory is easily revealed at biogeographic scales, it is less clear as to what 
extent human-mediated dispersal contributes to already-established 
(meta)populations at the landscape level. We therefore studied Trifolium 
micranthum, a small legume that is confi ned to shortly mown or grazed 
grasslands. In Western Belgium it is a regionally rare species with a sin-
gular distribution. Firstly it is found along the coast, in grasslands that 

are managed as reserves. Secondly it is found 30 km inland, as a lawn 
weed on war cemeteries managed by a common authority. However, a 
handful of war cemeteries are situated at the coast, near to the reserves. 
We have sampled these stations to study them using molecular mark-
ers (AFLP). Management, not geography, explained inter-population 
relationships: the coastal cemetery stations were derived from the inland 
cemeteries, not from the coastal reserves. This is most likely due to seed 
transfer via compost or machinery. However, indications for genetic ad-
mixture between cemeteries and reserves were also found. We thus pro-
vide an example of human-mediated long-distance seed dispersal that 
has resulted in admixture among remote regions.
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