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waar de moeraswespenorchis zich thuis 
kan voelen: grazige vochtige heide met 
keileem in de ondergrond, en natte, schrale  
graslanden in beekdalen. In beekdal-
graslanden moeten dan wel mineralen 
aangevoerd worden door mineraalrijk 
kwelwater of in de bodem aanwezig zijn. 
Het gaat steeds om stabiele milieus waar 
beheer en inrichting op orde is en de 
milieubelasting gering. Door ontwatering, 
ontginning en stikstofdepositie hebben 
de terreinen waar de orchidee voorkwam 
flinke tikken gehad, zoals in de Elper-
stroom. Van veranderingen houdt de 
moeraswespenorchis niet.

Weer in de lift
Omdat beheerders, waterschappen en 
beleidsmakers gezamenlijk werken aan 
natuurherstel ontstaan nieuwe kansen 
voor natuur én voor de moeraswespen- 
orchis. Dan gaat het om het herstel van  
de waterhuishouding in bestaande natuur- 
gebieden en de aanleg van nieuwe 
natuurgebieden, gecombineerd met goed 
beheer en terugdringen van stikstof- 
depositie. Vooral in nieuwe natuur- 
gebieden duikt de moeraswespenorchis 
tegenwoordig regelmatig op. Waar zij 
opkomt is vaak de bovenste laag van 
de bodem afgeschraapt zodat er weer 
een schoon milieu is ontstaan, zonder 
vervuiling met meststoffen en bestrij-
dingsmiddelen. Bovendien is de water-
stand hersteld naar de optimale situatie 
die bijzondere vegetaties nodig hebben. 
Vaak groeit ze daar samen met andere 
orchideeënsoorten zoals gewone en 
gevlekte rietorchis. Ook andere bijzondere 
planten zijn in een dergelijk terrein te 
vinden. Voorbeelden zijn rond winter-
groen, parnassia, geelhartje, draad- en 
klokjesgentiaan. Soms duikt moeras-
wespenorchis op in wegbermen en bij 
zandafgravingen waar het milieu tot rust 
gekomen is. Maar vaak verdwijnt zij daar 
ook weer na een paar jaar omdat het hier 

meestal niet gaat om stabiel beheerde 
natuurgebieden. Gelukkig vinden we de 
moeraswespenorchis ook nog in enkele 
‘oude’ natuurgebieden waar het beheer is 
afgestemd op dit soort kritische soorten 
en hun milieu. Zo komt de moeraswespen- 
orchis jaarlijks voor in een vochtig 
heischraal grasland, waar zij samen groeit 
met karakteristieke soorten van dit milieu 
zoals heidekartelblad, addertong en 
heideorchis, een variëteit van de gevlekte 
orchis. Als we de balans opmaken zit de 
moeraswespenorchis weer in de lift door 
meer aandacht voor natuur. Dat is goed 

Veel plantenliefhebbers 
vinden de moeras- 
wespenorchis de mooiste 
orchideeënsoort van  
Nederland. De sierlijke 
planten met de helder- 
witte bloemen, afgezet  
met dieprode tinten,  
zijn prachtig om te zien.  
Bovendien staan de  
planten altijd op  
bijzondere plekken  
waar meer moois te  
vinden is.

Paspoort
De moeraswespenorchis is een slanke 
plant, frêle en teer. Toch kunnen sommige 
exemplaren uitgroeien tot robuuste 
planten. In de volle zon worden de 
planten meestal maar zo’n 10 tot 30 cm 
hoog, maar in de schaduw kan de plant 
wel 50 cm groot worden.  Ook blijken 
er verschillen te zijn die samenhangen 
met de standplaats. In kalkmoerassen 
bijvoorbeeld worden de planten een stuk 
hoger dan op onze mineraalarme Drentse 
zandgronden. De langwerpige bladeren 
van de moeraswespenorchis zijn meestal 
in een los rozet aan de basis geconcen-
treerd. De hoger geplaatste bladeren zijn 
smal en spits. Boven aan de wat paars 
aangelopen stengel prijkt een zeer losse 
aar met bijna willekeurig geplaatste 
sierlijke bloemen die vaak naar één 
kant gericht zijn. Deze bloemen hangen 
lichtjes naar beneden. Ze zijn duidelijk 
tweekleurig. De kleur van de lip varieert 
van helder wit tot lichtroze. Het achterste 
deel van de lip is donkerder en voorzien 
van kleine roodpaarse lijntjes. Het voorste 
deel heeft een geel hartje. De sepalen 
(kelkbladen) zijn, in tegenstelling tot de 
lip, donker van tint, van lichtrood tot 
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paarsig bruin. De petalen (kroonbladen) 
zijn veel lichter gekleurd met roodpaarse 
nerven. Heel soms kom je exemplaren 
tegen waarvan vrijwel alle bloemonder-
delen prachtig gele tinten vertonen.

Moeraswespenorchis houdt niet  
van verandering
Waar één moeraswespenorchis staat, 
staan er vaak meer, vaak geclusterd in 
kleine groepjes. In terreinen waar alles 
meezit, zoals in natte duinvalleien op 
de Waddeneilanden, staan er soms vele 
honderden bij elkaar. Dat is in Drenthe 
over het algemeen niet het geval. In 
Drenthe is moeraswespenorchis namelijk 
behoorlijk zeldzaam. Tot in de jaren 90 
waren er maar een paar locaties waar je 
wat planten kon vinden. Op veel plaatsen 
was de soort toen verdwenen. Dat komt 
omdat deze orchidee zeer hoge eisen 
stelt aan het leefgebied. In feite komt de 
moeraswespenorchis alleen stabiel voor 
in topnatuurgebieden. Dat zijn bijna altijd 
behoorlijk natte terreinen waar aardig 
wat mineralen in de boden zitten. Als 
verdroging toeslaat is het snel gedaan met 
de moeraswespenorchis. Grofweg zijn er 
in Drenthe twee typen natuur te vinden 
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nieuws. Hopelijk zet het herstel door, 
vooral in sinds jaar en dag bestaande 
natuurgebieden, zodat de moeraswespen- 
orchis ook daar weer kan terugkeren. 
Het Drentse Landschap is al jaren druk 
bezig met natuurherstel. Daardoor is de 
moeraswespenorchis gelukkig ook weer 
opgedoken in door de stichting optimaal 
beheerde schrale beekdalgraslanden zoals 
in het dal van het Oude Diep. Als deze 
trend doorzet zullen we de moeras- 
wespenorchis, ambassadeur van onze 
topnatuur, in de toekomst zeker vaker 
gaan tegenkomen. Gewoon van genieten. 
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Dit artikel is eerder verschenen in 
kwartaalblad 111 (september 2021) 
van Stichting Het Drentse Landschap.




