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Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. dunensis Londo, Kreutz & Slings nov. var. 
(Duinhondskruid), een nieuw taxon voor de Nederlandse flora
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. is binnen Nederland een zeldzame soort die zowel in kalk-
graslanden in Zuid-Limburg als in de kustduinen voorkomt. Het viel op dat de soort in de duinen een 
aanzienlijk latere bloeitijd heeft dan die in het binnenland. Ook in bloemkleur en vorm van de bloei-
aar wijkt het duintype af van het kalkgraslandtype. Een transplantatieproef, waarbij het duintype naar 
het binnenland werd overgebracht, toonde aan dat de kenmerken van het duintype behouden bleven 
en dus geen gevolg zijn van klimaatverschillen. Van Anacamptis pyramidalis is een aantal variëteiten 
beschreven. Geen daarvan komt met het duintype overeen en nergens is binnen de soort zo’n late 
bloeitijd als van het duintype vastgesteld. Het duintype wordt hier als nieuwe variëteit beschreven:  
Anacamptis pyramidalis var. dunensis (Duinhondskruid). Deze variëteit onderscheidt zich van 
de typische variëteit Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis door een latere bloeitijd, een meer 
gedrongen habitus en een meestal kortere min of meer eironde bloeiaar met gemiddeld lichtere (licht-
purperroze) bloemkleur. Een ander verschil is de enigszins S-vormig heen en weer gebogen stengel. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. dunensis Londo, Kreutz & Slings nov. var. 
(Dune pyramidal orchid), a new taxon for the Dutch flora
In the Netherlands, Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. is a rare species, which occurs in the 
calca reous grass lands in the Province of Zuid-Limburg and in the calcareous coastal dunes. It is striking  
that flowe ring in the dunes is later than inland. Also in other aspects the dune type deviates from the type 
of the calcareous grasslands such as the colour of the flowers and the shape of the spike. When dune 
type plants were transplanted to an inland location, the characteristics of the dune type were maintained. 
These features are therefore not an effect of differences in climate. A number of varieties of Anacamptis  
pyramidalis has been described. None of these varieties correspond with the dune type and nowhere 
within the species range such a late flowering time is found. Here, the dune type is described as a new 
variety: Anacamptis pyramidalis var. dunensis (Dune pyramidal orchid). The variety is characterized 
by a later flowering time, shorter plants with a mostly shorter more spherical spike and by on an average  
lighter (light purple pink) coloured flowers. Another character is the more or less S-curved stem. 

18 augustus 2016

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode
mailto:glondo%40hetnet.nl?subject=Anacamptis%20pyramidalis
mailto:c.kreutz%40hccnet.nl?subject=Anacamptis%20pyramidalis
mailto:qls%40wxs.nl?subject=Anacamptis%20pyramidalis


62 Gorteria – DBA 38 (2016)

Inleiding

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. (Hondskruid) groeit sinds 1982 in het 
kalkgrasland in de tuin van de eerste auteur in Scherpenzeel (Gelderland). In het kader 
van kleinschalige natuurontwikkelingsexperimenten zijn in deze Proeftuin Scherpenzeel 
door aanvoer van grondsoorten gevarieerde milieus aangelegd waarop zeer soortenrijke 
graslanden zijn ontstaan waaronder een kalkgrasland. Anacamptis pyramidalis is in de 
tuin opgeslagen uit zaad afkomstig van planten in de Orchideeëntuin in het Gerendal 
(Zuid-Limburg). Ook dit is geen gewone tuin, maar een orchideeënrijk kalkgrasland 
dat door natuurontwikkeling is ontstaan (Diemont 1969).

Doordat de eerste auteur destijds veel duinonderzoek in de omgeving van Haarlem 
verrichtte en daar regelmatig groeiplaatsen van Anacamptis pyramidalis bezocht, viel 
het op dat de bloeitijd van de soort in het binnenland, zowel in Proeftuin Scherpenzeel 
als in Zuid-Limburg maar ook in andere delen van Nederland, aanzienlijk vroeger 
is dan de bloeitijd in de kustduinen. Ook aan H.A.S Bijleveld1 was dit al sinds het 
midden van de vorige eeuw bekend. Hij noemde als beste periode om Hondskruid 
in het Noordhollands Duinreservaat te tellen 5 tot 20 juli (archief Provinciaal 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland). Verder viel het verschil in bloemkleur op. Die 
is bij de duinpopulatie gemiddeld wat lichter (lichtpurperroze) dan bij de planten uit 
het binnenland (donkerder purperroze tot purperrood). Daarnaast zijn de exemplaren 
in de duinen aanmerkelijk kleiner (lager) dan de planten in het binnenland. Dit was 
aanleiding tot nader onderzoek van de twee typen A. pyramidalis, die in de eerst-
volgende tekst worden aangeduid met ‘duintype’ (Fig. 1 & 2) en ‘kalkgraslandtype’ 
(Fig. 3 & 4). Tot nog toe is in de literatuur over A. pyramidalis nergens melding 
gemaakt van deze twee typen. Naast veel onderzoek in Proeftuin Scherpenzeel door 
de eerste auteur hebben de eerste en tweede auteur uitgebreid de variatie in bloeitijd, 
bloemkleur en bloemvorm in West-Europa onderzocht. De derde auteur was van 
kinds af aan vertrouwd met deze soort en nam in 1985 tot heden de jaarlijkse telling 
in de duinen ten noorden van Wijk aan Zee voor zijn rekening. Met het beginjaar 
1938 is dit de langste telreeks van ons land.

Fenologisch onderzoek

De bloeitijden van het duintype heeft de derde auteur in de periode 1990–2015 
vastgesteld in de duinen rondom Wijk aan Zee. In 22 bloeiseizoenen in die periode 
vond de vroegste bloei gemiddeld op 22 juni plaats. De uitersten waren 13 juni en 
2 juli. Het hoogtepunt van de bloei was in deze periode gemiddeld 14 juli, met als 
uitersten 27 juni en 3 augustus, gebaseerd op enkele tientallen tot enkele duizenden 
planten per jaar.

In het kader van uitgebreid fenologisch onderzoek in Proeftuin Scherpenzeel aan 
een groot aantal inheemse graslandplanten werd van Anacamptis pyramidalis vanaf 
1986 tot op heden de bloei en bloei-intensiteit per decade (periode van tien dagen)  
genoteerd. Hieruit zijn de bloeitijden van het kalkgraslandtype in Tabel 1 afgeleid. 

1. Zie de website: duinenenmensen.nl/bijleveld-een-leven-in-dienst-van-zeldzame-orchideeen/.

http://duinenenmensen.nl/bijleveld-een-leven-in-dienst-van-zeldzame-orchideeen/
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Fig. 1. Het duintype van Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. bij Wijk aan Zee op 4 juli 2015. 
Kenmerkend is de late bloei en de gemiddeld lichtere bloemkleur (lichtpurperroze) vergeleken met 
het kalkgraslandtype (Fig. 3 & 4). Duidelijk te zien is de lage maar relatief krachtige habitus met de 
korte vrijwel eironde bloeiaar en de licht S-vormig gebogen stengel. Foto: Karel Kreutz.
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Fig. 2. Het duintype van Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. bij Wijk aan Zee op 4 juli 2015. 
Kenmerkend is de late bloei en de gemiddeld lichtere bloemkleur (lichtpurperroze) vergeleken met 
het kalkgraslandtype (Fig. 3 & 4). Foto: Karel Kreutz.
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Fig. 3. Het kalkgraslandtype van Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. in een kalkgrasland 
bij Voerendaal (Zuid-Limburg) op 13 juni 2010. Dit vroegbloeiende type is gemiddeld forser dan 
het duintype (Fig. 1 & 2) en heeft meestal een rechte stengel. De bloeiaar is in het begin van de 
bloei sterk piramidaal, maar wordt later langgerekt cilindrisch (zie ook Fig. 6). Foto: Karel Kreutz.
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Fig. 4. Het kalkgraslandtype van Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. in een kalkgrasland met 
onder andere Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, Carex flacca Schreb. en Bromopsis erecta 
(Huds.) Holub bij Eys (Zuid-Limburg) op 26 mei 2016. Dit vroegbloeiende type van A. pyramidalis 
is gemiddeld forser dan het duintype (Fig. 1 & 2) en heeft meestal een rechte stengel. De bloeiaar is 
in het begin van de bloei sterk piramidaal, hier goed te zien, maar wordt later langgerekt cilindrisch 
(zie ook Fig. 6). Foto: Karel Kreutz.
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Uit Tabel 1, waarin de bloeitijden van het duintype ook per decade zijn uitgedrukt, 
blijkt dat er meer dan een maand verschil in bloeitijd is tussen het duintype (Fig. 5)  
en het kalkgraslandtype (Fig. 6), zowel wat het begin van de bloei betreft als het 
begin en einde van de hoofdbloei en het einde van de totale bloeiperiode. Eind juni/
begin juli is er enige overlap in bloeitijd van de twee typen. Bij de veldwaarnemingen 
werden zowel in Proeftuin Scherpenzeel als in de duinen geen exemplaren met een 
intermediaire bloeitijd waar genomen.

De totale bloeiperiode van beide typen in Tabel 1 is aanzienlijk langer dan de 
gemiddelde bloeitijd per jaar (gemiddeld 4 à 5 decaden), omdat van jaar tot jaar de 
bloeitijd kan variëren als gevolg van temperatuur verschillen tussen de jaren, vooral 
die in het voorjaar. Daar door is ook de overlap in bloeitijd per jaar van de twee 
typen kleiner dan de overlap van de totale bloeiperioden in Tabel 1.

Maand 5 6 7 8 9

Decade (10-daagse periode) I II III I II III I II III I II III I

Kalkgraslandtype = A. var. pyramidalis 1 2 3 3 3 2 1 1
Duintype = A. var. dunensis 1 2 3 3 3 2 1 1 1

Herb. ex. binnenland vroegbloeiend m z b b b z m
Herb. ex. binnenland laatbloeiend m z b b z m

Herb. ex. duinen vroegbloeiend m z b z m
Herb. ex. duinen laatbloeiend m z b b b b z m

Tabel 1. Bloeitijden van Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. gebaseerd op jarenlange 
veldwaarnemingen (boven) en afgeleid van herbariumexemplaren (onder). De bloeitijden van 
het kalkgraslandtype of Echt hondskruid (A. p. var. pyramidalis) werden bepaald in Proeftuin 
Scherpenzeel, die van het duintype of Duinhondskruid (A. p. var. dunensis Londo, Kreutz & 
Slings) vooral in het duingebied bij Wijk aan Zee en in Thijsse’s Hof te Bloemendaal.

1 = decade met weinig bloei; in meeste jaren was er in deze decade geen bloei.
2 = decade met in (vrijwel) alle jaren bloei en in een deel van de jaren ook hoofdbloei. 
3 = decade met in alle jaren hoofdbloei.

b = decade waarin bloeiende planten zijn verzameld,
z = decade waarin de verzamelde planten met zekerheid gebloeid hebben of gebloeid 

zouden hebben wanneer ze niet verzameld waren.
m = decade waarin de verzamelde planten mogelijk gebloeid hebben of gebloeid zouden 

hebben wanneer ze niet verzameld waren.
Herb. ex = herbariumexemplaren.
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Fig. 5. Het getransplanteerde exemplaar van het duintype van Anacamptis pyramidalis (L.) 
L.C.M.Rich. in het begin van de bloei op 20 juni 2000. Na transplantatie bleef de late bloeitijd 
gehandhaafd en is dus geen gevolg van klimaatverschillen tussen kust en binnenland. Het verschil 
in bloeitijd en in bloemkleur tussen duintype en kalkgraslandtype wordt goed geïllustreerd door 
vergelijking van de foto’s in Fig. 5 en Fig. 6, die op dezelfde dag in Proeftuin Scherpenzeel 
genomen werden. Foto: Ger Londo.
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Fig. 6. Op 20 juni 2000 was het kalkgraslandtype van Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich.  in 
Proeftuin Scherpenzeel aan het eind van de bloei. Vergelijking met Fig. 5 illustreert het verschil in 
bloeitijd en bloemkleur tussen het duintype en het kalkgraslandtype van A. pyramidalis. Foto: Ger 
Londo.
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Onderzoek van herbariummateriaal

Om na te gaan of er ook in het herbariummateriaal twee duidelijke typen te onder-
scheiden zijn, werd door de eerste auteur in 1999 het materiaal van Anacamptis 
pyramidalis in het Nationaal Herbarium Nederland te Leiden, nu Naturalis (L), en in 
het herbarium van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht (MAAS) onderzocht. 
In beide herbaria zijn zowel vondsten uit de duinen als van het binnenland aanwezig. 
In laatstgenoemd herbarium werden ook enkele exemplaren van A. pyramidalis in 
aangrenzend België en Duitsland bij het onderzoek betrokken. 

De data van verzamelen geven informatie omtrent vroegbloeiende dan wel laat-
bloeiende planten. Aan het gedroogde materiaal is verder te zien of een plant in 
het begin van de bloei, tijdens de hoofdbloei of in de nabloei verzameld is. Omdat 
de duur van de diverse bloeistadia nauwkeurig in Proeftuin Scherpenzeel werden 
bepaald, kon door extrapolatie het vermoedelijke begin en eind van de bloei (als 
ze niet verzameld waren geweest) van herbariumexemplaren bepaald worden. De 
resultaten staan onderin Tabel 1 vermeld. Ook hier zijn twee duidelijke groepen te 
onderscheiden die goed overeenkomen met die van de veldwaarnemingen boven in 
de tabel. Vrijwel alle exemplaren van het binnenland behoren tot het vroeg bloeiende 
kalkgraslandtype. Twee exemplaren waren laatbloeiers, maar de bloemkleur was niet 
duidelijk. De planten uit de duinen behoren vrijwel allemaal tot het laatbloeiende 
duintype. Slechts twee planten hadden een vroege bloei en bij een exemplaar uit de 
Kennemerduinen was de donkere purperroze kleur nog goed te zien. Alle bekende 
groeiplaatsen in Zuid-Kennemerland tot en met 2007 waren van het vroegbloeiende 
kalkgras landtype, met uitzondering van die van Thijsse’s Hof (mededeling Jos 
Lammers). Zonder uitzondering stonden deze op weinig karakteristieke, meer ruderale 
stand plaatsen. Ook met een recente vondst nabij het Kennemerstrand (IJmuiden) 
was dit het geval. Planten met een intermediaire bloeitijd werden niet in de herbaria 
aangetroffen. Recent zijn echter enkele vondsten gedaan van laatbloeiende planten 
langs het Visserspad in Overveen.

Transplantatieproef

Tussen kustduin en binnenland zijn duidelijke verschillen in klimaat. In het voorjaar is 
de temperatuur aan de kust gemiddeld lager dan in het binnenland. Daardoor beginnen 
veel plantensoorten aan de kust wat later met de bloei dan in het binnenland zoals de 
eerste auteur in het kader van fenologisch onderzoek in de heemtuin Thijsse’s Hof in 
Bloemendaal constateerde. Om na te gaan of (vooral) klimaatverschillen de oorzaak 
zijn van de late bloei van het duintype werden in november 1999 in samenwerking 
met de derde auteur twee exemplaren van het duintype uit de duinen bij Wijk aan 
Zee naar Proeftuin Scherpenzeel overgebracht.

Eén plant sloeg goed aan en bloeide in 2000 en 2001 (Tabel 2). In het voorjaar 
van 2002 stierf de plant af. Het andere exemplaar kwam niet in bloei en stierf af 
in de winter 2001–2002. In Tabel 2 is ook de bloei van het kalkgraslandtype in 
Proeftuin Scherpenzeel weergegeven. De late bloeitijd alsook de lichte bloemkleur 
van het duintype (Fig. 5, vergelijk met Fig. 6) bleven gehandhaafd en worden dus 
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niet door klimatologische verschillen bepaald. In 2001 had het exemplaar minder 
bloemen waardoor de bloeiduur korter was dan in 2000. In 2000 begon de bloei van 
beide typen aanzienlijk vroeger dan in 2001 hetgeen veroorzaakt werd door het zeer 
warme voorjaar van 2000. Verder vertoonde het getransplanteerde exemplaar een 
enigszins S-vormig heen en weer gebogen stengel (Fig. 5), hetgeen regelmatig bij 
het duintype werd waargenomen, maar niet bij het kalkgraslandtype.

Ook het tijdstip van het bovengronds verschijnen was door de transplantatie niet 
veranderd. Beide exemplaren kwamen in de tweede helft van september boven de 
grond. In de duinen, onder andere in Thijsse’s Hof, werd waargenomen dat de meeste 
planten van het duintype in de periode van half september tot eind oktober boven de 
grond komen. Hetzelfde is het geval met de meeste planten van het kalkgraslandtype 
in Proeftuin Scherpenzeel. Betreffende het bovengronds verschijnen is er dus geen 
verschil tussen beide typen.

Metingen aan bloemen

Om na te gaan of er ook morfologische verschillen bestaan tussen beide typen, heeft 
de eerste auteur veel metingen aan bloemen van Anacamptis pyramidalis verricht, 
zowel in Nederland als in Engeland en Ierland. De metingen betroffen de breedte 
van de lip, de lengte van de spoor en de lengte van het vruchtbeginsel tijdens de 
bloei. Spoedig bleek dat deze drie kenmerken nauw gecorreleerd zijn, zodat latere 
metingen zich beperkten tot de (gemakkelijkst te meten) breedte van de lip. 

De eerste metingen in 1997 in het Gerendal (Zuid-Limburg) en in het duingebied 
bij Wijk aan Zee lieten duidelijke verschillen zien. Bij het kalkgraslandtype varieerde 
de breedte van de lip van 9–11 mm en bij het duintype van 6–8 mm. De lengte van de 
spoor was respectievelijk 14–18 mm en 7–12 mm. Vele latere metingen lieten zien 
dat de afmetingen van bloemen en bloemdelen nauw samenhangen met de grootte 
en vitaliteit van de planten. Forse planten met veel bloemen hebben gemiddeld 

Maand 5 6 7 8

Decade (10-daagse periode) II III I II III I II III I

Kalkgraslandtype in 2000 × × × × ×
Duintype in 2000 × × × × × ×

Kalkgraslandtype in 2001 × × × × ×
Duintype in 2001 × × × ×

Tabel 2. Bloei van het kalkgraslandtype of Echt hondskruid (Anacamptis pyramidalis (L.) 
L.C.M.Rich. var. pyramidalis; 12 planten in 2000 en 4 planten in 2001) en van het getransplanteerde 
duintype of Duinhondskruid (A. pyramidalis var. dunensis Londo, Kreutz & Slings; 1 plant) in 
Proeftuin Scherpenzeel.
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aanzienlijk grotere bloemen dan kleine planten met weinig bloemen. Dit bleek 
onder meer duidelijk in een populatie in de South Downs (Engeland), waar zowel 
zeer forse planten met grote langwerpige aren voorkwamen als kleine bloemarme 
planten. De breedte van de lip was bij de uitersten respectievelijk 9–10 mm  
en 5–7 mm, maar er waren ook veel tussenvormen. 

In Proeftuin Scherpenzeel werd geconstateerd dat eenzelfde plant zich in het 
ene jaar forser kan ontwikkelen met grotere bloemen dan in een ander jaar. Het 
getransplanteerde duintype ontwikkelde zich in 2000 tot een forse rijkbloemige plant 
met grotere bloemen (lipbreedte 8–10 mm) dan de bloemen van de planten die in het 
duingebied zelf gemeten werden (6–8 mm)! Deze meting aan de getransplanteerde 
plant was op 1 juli, in de eerste helft van de bloeiperiode. Op 21 juli, tijdens de 
nabloei, was de bloemgrootte aan dezelfde plant afgenomen (lipbreedte 6–7 mm). 
Ook tijdens de bloei kan de bloemgrootte dus veranderen.

De conclusie kan getrokken worden dat het duintype en het kalkgraslandtype 
niet op basis van verschillen in bloemgrootte te onderscheiden zijn. Deze verschillen 
betreffen standplaatsvormen. Het feit dat bij het onderzoek gemiddeld grotere 
bloemen bij het kalkgraslandtype werden aangetroffen dan bij het duintype heeft 
zeer waarschijnlijk te maken met de vocht- en voedselvoorziening op de groeiplaats. 
In de duinen heeft Anacamptis pyramidalis in droge voorjaren en zomers veel 
eerder met droogtestress en daardoor minder goede groei te maken dan de soort in 
kalkgraslanden. In zeer droge tijden kan een populatie in droge duinen (buiten de 
invloedssfeer van het grondwater) grotendeels of geheel afsterven en niet tot bloei 
komen hetgeen bij kalkgraslandpopulaties, ook die in Proeftuin Scherpenzeel, nooit 
werd geconstateerd.

De grootte van planten en vorm van de bloeiaar

In Proeftuin Scherpenzeel was er geen duidelijk verschil in grootte tussen het getrans-
planteerde duintype en het gemiddelde kalkgraslandtype. Op grond van dit ene 
exemplaar zijn natuurlijk geen algemene conclusies te trekken omtrent de grootte 
van het duintype.

In de duinen zijn de planten gemiddeld kleiner en gedrongener dan die in 
het kalkgrasland. Wat grootte betreft zijn de fenotypen van het duintype en het 
kalkgraslandtype duidelijk verschillend. De vraag is of dit standplaatsvormen zijn 
of dat er aan het grootteverschil (ook) genetische factoren ten grondslag liggen. 
Enig inzicht kan het proeftuinonderzoek verschaffen waar het kalkgraslandtype (in 
2015 waren er 52 bloeiende planten) in verschillende milieus groeit, niet alleen in 
kalkgrasland maar ook op kalkrijke klei en löss en op kalkrijk zand. Daardoor is 
er variatie in grootte alsook variatie in de vorm van de bloeiaar. Op zand en in de 
meest schrale delen van het kalkgrasland waren de planten gemiddeld kleiner en 
hadden armbloemiger aren dan de planten op voedselrijkere bodem. Verder viel 
op dat rijkbloemige aren in het begin van de bloei de duidelijkste piramidevorm 
vertoonden en die vorm langere tijd behielden. In het verdere verloop van de bloei 
worden rijkbloemige aren cylindrisch. Armbloemige aren zijn minder piramidaal 
en worden al spoedig eivormig waardoor deze planten van het kalkgraslandtype 
sterk leken op het duintype.
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Verder werd waargenomen dat de planten in Proeftuin Scherpenzeel gemiddeld 
kleiner zijn dan die in de Orchideeëntuin en de Laamhei in het Gerendal. De meest 
forse en bloemrijke exemplaren kwamen daar voor in de relatief voedselrijke 
onderrand van de hellingen.

Anders dan de late bloeitijd, de gemiddeld lichtere bloemkleur en de enigszins 
S-vormig gebogen stengel van het duintype waaraan, zo volgt uit de transplantatieproef, 
zeer waarschijnlijk genetische eigenschappen ten grondslag liggen, lijken de grootte 
van de planten en de vorm van de bloeiaar vooral of uitsluitend door het milieu bepaald 
te worden.

Variatie binnen Anacamptis pyramidalis in Europa, Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten

De tweede auteur werkt sinds 2008 aan een allesomvattend werk over de Orchideeën 
van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten (Kreutz in voorbereiding). In 
dit werk, dat vermoedelijk zo’n 8.000 pagina’s gaat omvatten, komen alle aspecten 
van deze plantengroep aan de orde, waaronder een volledig taxonomisch en nomen-
clatorisch overzicht met het basionym, alle synoniemen en alle typificaties (holo-, 
lecto- en epitypes). Daarnaast wordt diep ingegaan op alle andere relevante aspecten, 
zoals etymologie, biotoop, bedreiging en bescherming, bloeitijd, verticale verspreiding, 
aangevuld met een actueel verspreidingskaartje in UTM 25 km-raster. Het geheel is 
gebaseerd op morfologische en chorologische kenmerken, aangevuld met geografische, 
feno logische, genetische en ecologische kenmerken, waarbij ook bestuiving, bio-
metrische analyses alsmede DNA-resultaten en statistische evaluaties worden mee-
genomen. 

Uit dit werk (Kreutz in voorbereiding) blijkt dat er van Anacamptis pyramidalis 
een 9-tal variëteiten onder scheiden worden. Bovendien zijn er van de typische 
variëteit een aantal synoniemen bekend. Deze worden hieronder kort besproken. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich.

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich., De Orchid. Eur.: 33. 1817; Mém. Mus. Hist. Nat. 4: 
55. 1818. — Orchis pyramidalis L., Sp. Pl. 2: 940, Nr. 5. 1753. — Orchis pyramidalis De 
Neck., Delic. Gallo-Belg. 2: 371. 1768, nom. illeg. — Aceras pyramidalis (L.) Rchb.f., Icon. 
Fl. Germ. Helv. 13/14: 6, Nr. 6, Tafel 9, Fig. I. 1851. — Type: Engeland, omgeving van 
Oxford (Oxfordshire), leg. J.J. Dillenius (ca. 1723). Afbeelding van het type in J. Ray, Syn. 
Meth. Stirp. Brit., ed. 3: Fig. 18. 1724.

De soort Anacamptis pyramidalis komt in vrijwel geheel Europa voor. Noordelijk tot het zuiden van 
Schotland (met de Hebriden), de zuidelijk gelegen Zweedse eilanden Öland en Gotland alsmede de 
eilanden Hiiiumaa en Saaremaa in Estland. Westelijk tot de Atlantische kust en de Kanaaleilanden. 
Oostelijk tot de Kaukasus, het noordelijke deel van Iran, Turkmenistan en Irak. Ook in Noord-Afrika 
(Marokko, Noord-Algerije en Noord-Tunesië). 
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Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. pyramidalis 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. pyramidalis (autoniem)

Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis, dus de typische variëteit, komt overeen met het kalk-
graslandtype in voorgaande tekst en komt in het overgrote deel van het verspreidingsgebied van de 
soort voor. Het areaal omvat het grootste deel van Europa waar de variëteit vanaf Engeland tot aan de 
Kaukasus voorkomt. In het mediterrane gebied en aan de randen van het verspreidingsgebied komen 
hoofdzakelijk afwijkende variëteiten voor. 

Van Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis zijn de volgende synoniemen bekend: 

Orchis bicornis Gilib., Exerc. Phyt. 2: 473 (1792), nom. inval.
Orchis condensata Desf., Fl. Atlant. 2, 8: 316 & 317. 1799. — Anacamptis condensata K.Koch, 

Linnaea 22: 285. 1849. — Anacamptis pyramidalis subsp. condensata (Desf.) H.Lindb., Itin. 
Medit.: 32. 1932. — Anacamptis pyramidalis f. condensata (Desf.) R.C.J.Maire & Weill. in 
R.C.J.Maire, Fl. Afr. Nord 5: 293. 1959. — Anacamptis pyramidalis var. condensata (Desf.) 
Dobign., J. Bot. Soc. France 46/47: 124. 2009. — Type: Algerije (Oran), aan de oevers van 
de rivier Schelif, leg. R.L. Desfontaines (omstreeks 1799), P [P-00307107]. — De verzamelde 
planten wijken nauwelijks af van het type. Ze groeien thans ook nog in Algerije waar ze door 
de tweede auteur bestudeerd werden. 

Orchis appendiculata Stokes, Bot. Mat. Med. 4: 291. 1812. — Type: Engeland (Worcestershire), 
omgeving van Worcester, leg. J. Stokes (voor 1812). —Naar de beschrijving in de protoloog 
te oordelen vallen de kenmerken van deze soort binnen de variatiebreedte van het type.

Orchis cylindrica K.Koch, Linnaea 19: 12. 1847. —Dit taxon werd vermoedelijk in de Kaukasus 
verzameld. De bloeiaar toont kenmerken van Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Blijkbaar is 
deze meer gestrekt dan bij de typische vorm.

Anacamptis durandi Bréb., Fl. Normandie, ed. 2: 258. 1849. — Type: Frankrijk (Calvados), St. 
Laurent-du-Mont (Cambremer), leg. M. Durand-Duquesney (juni 1843), P. — De vondst 
betreft slechts één exemplaar, dat in tegenstelling tot het type kleinere bloemen heeft met een 
zeer donkerpaarse kleur. De plant is ongeveer 50 cm hoog. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. serotina (H.Presser) Kreutz 

Anacamptis pyramidalis var. serotina (H.Presser) Kreutz, Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 28, 2: 
275. 2011.

Verspreiding: Midden- en Zuid-Italië, Slovenië, Tsjechië, Kroatië (Istrië), Noord-Griekenland en 
Turkije. 

Anacamptis pyramidalis var. serotina heeft een duidelijk sierlijker habitus. De planten 
hebben in vergelijking met het type veel kleinere bloemen en dichtere bloeiaren bij 
gelijkblijvende hoogte. De bloemen zijn ongeveer half zo groot als die van de typische 
vorm. De bloemkleur is lichtroze of wit. Bovendien bloeit deze vorm later, meestal 
nadat de typische variëteit reeds uitgebloeid is. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. orientalis Kreutz

Anacamptis pyramidalis var. orientalis Kreutz, Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 28, 2: 276. 2011. 
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Verspreiding: Krim (Rusland), Abchasië, Georgië, het noordelijke deel van Armenië, Azerbeidzjan 
en Noord-Iran. 

Anacamptis pyramidalis var. orientalis wordt onder andere door een sierlijke habitus 
gekenmerkt. De planten zijn erg hoog (soms bijna één meter), waarbij de korte 
bloeiwijze ook gedurende de bloeitijd relatief pyramidaal blijft. De bloeiaar is dicht 
en is rijkbloemiger dan bij de typische variëteit. De bloemen zijn ongeveer 2/3 maal zo 
klein als bij het type, waarbij de middenlob iets langer is. De bloemkleur is overwegend 
lichtroze, soms ook krachtig donkerroze. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. urvilleana (Somm. & Gatto) Schltr. 

Anacamptis pyramidalis var. urvilleana (Somm. & Gatto) Schltr., Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 1: 
153. 1928.

Verspreiding: endemische variëteit van Malta en Gozo.

Deze variëteit onderscheidt zich van de typische vorm, Anacamptis pyramidalis var. 
pyramidalis, door een sierlijke, relatief lage, maar toch krachtige habitus. Verder door 
een lichtroze tot witroze bloemkleur, een dicht- en rijkbloemige bloeiwijze, kleinere 
bloemen en een duidelijk vroegere bloeitijd – de variëteit bloeit reeds in februari. 
De typische vorm daarentegen, die ook op Malta en Gozo voorkomt, heeft een veel 
kortere en pyramidale bloeiwijze en bezit grotere purperrode bloemen. Bovendien is 
de bloeitijd aanmerkelijk later, namelijk van de eerste helft van april tot wel eind mei. 
Beide taxa zijn in hun kenmerken vrijwel constant, overgangsvormen werden tot op 
heden niet waargenomen. 

Variëteit urvilleana groeit in typische mediterrane vegetaties op kalkhoudende 
ondergrond, terwijl var. pyramidalis in grasachtige vegetaties voorkomt, bijna ana-
loog als in Midden-Europa.

De situatie op Malta en Gozo is vergelijkbaar met die in Nederland. Ook daar 
komt de typische vorm samen met een andere variëteit voor die duidelijk van elkaar 
gescheiden zijn in biotoop en bloeitijd. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. brachystachys (D’Urville) Boiss. 

Anacamptis pyramidalis var. brachystachys (D’Urville) Boiss., Fl. Orient. 5 (1): 57. 1882.

Verspreiding: overwegend in het mediterrane gebied voorkomend zoals in Portugal, Spanje, de 
Balearen, Sardinië, Italië, Griekenland, Turkije, Israël, Libanon en Syrië. Ook in Noord-Afrika. 
Vooral in het oostelijke mediterrane gebied algemener en het meest typisch. 

Anacamptis pyramidalis var. brachystachys is de meest voorkomende oostelijke 
variëteit van de soort. Zij verschilt van de typische vorm door een meer gedrongen 
habitus, een kortere en armbloemigere bloeiwijze en door blekere, meestal lichtroze 
kleinere bloemen, die van geheel wit en bleekroze tot roze tenderen. 
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Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. cerigensis P.Delforge 

Anacamptis pyramidalis var. cerigensis P.Delforge, Naturalistes Belges 91 (Orchid. 23): 164. 
2010.

Verspreiding: Griekenland (Peloponnesos, Kithira, Kreta, Karpathos, Thracië) en in Turkije bij 
Dalaman (Muğla). 

Anacamptis pyramidalis var. cerigensis kenmerkt zich door hoge slanke planten 
met lichtroze bloeiwijzen. Zij behoudt ook tijdens de bloeitijd haar slanke en hoge 
habitus. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. sanguinea (Druce) Kreutz 

Anacamptis pyramidalis var. sanguinea (Druce) Kreutz, J. Eur. Orch. 35, 4: 767. 2003. 

Verspreiding: Alleen in het westen van Ierland (Galway, Kerry en Donegal). 

Deze in de duinen van Ierland voorkomende vorm van Anacamptis pyramidalis 
lijkt op een rood bloeiende vorm van een Nigritella-soort, zoals deze in de Alpen 
voorkomt. Door de opvallend kersrode kleur van de bloeiwijze zijn de planten van 
A. pyramidalis var. sanguinea al van grote afstand zichtbaar. Veroorzaakt door het 
koude klimaat zijn de planten zeer klein, ze worden niet hoger dan 15–20 cm. De 
bloeiwijze is kogelvormig, de bloemen opvallend kersrood. De planten bloeien 
vanaf medio juni. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. tanayensis Chen. 

Anacamptis pyramidalis var. tanayensis Chen., Bull. Trav. Soc. Bot. Genève 8: 73 & 74. 1897.

Verspreiding: Zwitserland (Wallis, Freiburg en Vaadt), Frankrijk (Savoie en Haute-Savoie) en 
Roemenië (Karpaten).

Deze variëteit onderscheidt zich van de typische vorm door een zeer opvallende 
bloemkleur, die intensief donker roodpaars is (vergelijkbaar met Nigritella rhellicani 
Teppner & E.Klein). Verder door een dichtere bloeiwijze, kleinere relatief horizontaal 
afstaande bloemen met een sterk drielobbige lip en grotere middenlob. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. nivea P.Delforge 

Anacamptis pyramidalis var. nivea P.Delforge, Naturalistes Belges 81, 4: 396. 2000.

Verspreiding: Vasteland van Griekenland, Zuid-Italië en Kroatië.

Deze vorm van Anacamptis pyramidalis kenmerkt zich onder meer door een slanke 
habitus, hagelwitte bloemen, spitse en kortere bladeren en een korte spoor. 
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Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. × A. palustris (Jacq.) R.M.Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase

Orchis ×duquesnii Nyman, Syll. Fl. Eur.: 358 (1855). 

Verspreiding: Dit taxon werd in Frankrijk verzameld. 

In enkele bronnen wordt Orchis duquesnii genoemd als synoniem van Anacamptis 
pyramidalis var. pyramidalis, maar dit is geheel incorrect. Het taxon betreft een 
hybride tussen Anacamptis pyramidalis en A. palustris.

Het duintype als apart taxon binnen Anacamptis pyramidalis 

Uit voorgaande tekst blijkt, dat het duintype afwijkt van alle hierboven genoemde 
variëteiten van Anacamptis pyramidalis. Kenmerkend zijn de gemiddeld lichtere 
bloemkleur (licht purperroze) en de aanzienlijk latere bloeitijd, die minstens een 
maand later ligt dan die van de var. pyramidalis. De hoofdbloeitijd ligt in juli 
(Tabel 1), maar in gunstige jaren kan men de eerste exemplaren reeds midden 
juni in beginnende bloei aantreffen. In late jaren kan de bloei soms tot begin 
september duren. Nergens werd in Europa zo’n late (hoofd)bloei waargenomen 
als bij het duintype in Nederland. In het binnenland van Nederland komt ook de 
typische variëteit voor, maar overgangsvormen tussen beide taxa werden nooit 
waargenomen. De stengel is meestal enigszins S-vormig heen en weer gebogen.

Verder valt de gemiddelde gedrongenheid van de planten (10–30 cm) op en 
de gemiddeld kortere en meer eironde bloeiwijze die gehandhaafd blijft naarmate 
de bloeitijd vordert. Zoals hiervoor al is meegedeeld, is de kans groot dat deze 
kenmerken niet genetisch maar door standplaatsfactoren bepaald worden. 

De bloemkleur van var. pyramidalis varieert van purperroze tot purperrood (Fig. 
3 & 4). De hoofdbloei ligt in mei en juni. De totale bloeitijd loopt van begin mei tot half 
juli (Tabel 1). De bloeistengel is niet S-vormig gebogen, maar recht (Fig. 3, 4 & 6).

Het transplantatie-experiment in Proeftuin Scherpenzeel maakt duidelijk dat het 
duintype geen standplaatsvorm betreft, maar dat erfelijke factoren hieraan ten grondslag 
liggen. Uit bovenstaande informatie blijkt eveneens dat het duintype, zoals deze in de 
duinen van Nederland en tot circa 1980 in de Vlaamse duinen tussen Oostduinkerke en 
Nieuwpoort (mededeling Marc Leten) voorkwam, een onbeschreven taxon is. Op grond 
hiervan achten wij het verantwoord om het duintype als aparte variëteit te onderscheiden. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. dunensis Londo, Kreutz & Slings, 
var. nov. 

Diagnosis: A varietate typica habitu compactiore, inflorescentia minore globosiore, floris colore 
roseo, multo tardifloro (Julio ad Augusto) differt. 

Holotype: Nederland (Noord-Holland), duinen bij Wijk aan Zee, leg. C.A.J. Kreutz 
(4 juli 2015), L (Kreutz s.n., L-0689915). – Fig. 7.
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Fig. 7. Afbeelding van het holotype van Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. dunensis 
Londo, Kreutz & Slings, verzameld in de duinen bij Wijk aan Zee (Kreutz s.n., 4 juli 2015, L 
[L-0689915]).



79Gorteria – DBA 38 (2016)

Voor Anacamptis pyramidalis var. dunensis wordt hier als als Nederlandse naam de 
naam Duinhondskruid voorgesteld. Zowel de wetenschappelijke als de Nederlandse 
naam is duidelijk en correct, omdat deze variëteit vrijwel uitsluitend tot het duingebied 
beperkt is. 

Door het onderscheiden van Duinhondskruid is het nodig om daarnaast een 
nieuwe officiële Nederlandse naam voor Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis 
te hebben Hierrvoor wordt de naam ‘Echt hondskruid’ voorgesteld. 

Verspreiding van Anacamptis pyramidalis var. dunensis (Duinhondskruid)

Anacamptis pyramidalis var. dunensis heeft een klein verspreidingsgebied en is beperkt 
tot het Nederlandse duingebied (Fig. 8 & 9) en tot duinen in Normandië (Fig. 10 & 11)  
en Bretagne (mededeling Walter van den Bussche, 2015). Ook de tweede auteur vond 
var. dunensis in dit gebied op verschillende plekken. Vermoedelijk komt de variëteit ook 
op de Kanaaleilanden voor, waar de tweede auteur enkele planten in knop vond. Vroeger 
kwam var. dunensis ook voor in de Belgische en aangrenzende Noord-Franse duinen. 

Voor 1950 was Anacamptis pyramidalis var. dunensis bekend van kalkrijke vaste-
land  duinen en van Texel, Voorne en Schouwen. Op voornoemde eilanden en ook 
op veel plaatsen in de vastelandduinen is de variëteit sterk achteruitgegaan, vooral 
als gevolg van het stoppen van begrazing door grote grazers. Het ineenstorten van 

Fig. 8. Duinhondskruid (Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. dunensis Londo, Kreutz 
& Slings) – voorheen het duintype van A. pyramidalis – in duingrasland bij Wijk aan Zee op 8 
juli 2015. Duidelijk te zien is de korte bloeiaar met de lichtpurperroze bloemen die soms zeer 
licht kunnen zijn. Maar ook donkerder bloemen als die van Echt hondskruid (A. pyramidalis var. 
pyramidalis) komen voor. Foto: Rienk Slings.
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de konijnenpopulatie ten gevolge van de myxomatose-epidemie in de jaren ’50 kan 
daarbij ook een rol gespeeld hebben. Behalve op plaatsen met veel duinbetreding (Wijk 
aan Zee, Noordwijk) bezegelde sterke verruiging met duinriet en struweelvorming 
het lot van var. dunensis. Momenteel is var. dunensis het talrijkst in het duingebied 
rondom Wijk aan Zee (enige duizenden tot tienduizenden planten) en ten zuiden 
van Noordwijk (enige honderden exemplaren) en groeit de variëteit het meest in 
de zeeduinen (Slings 1994). Ook zijn er kleine groeiplaatsen in het tussenliggend 
duingebied zoals bijvoorbeeld langs het Duinpieperpad naar Zandvoort (thans 
verdwenen), het Visserspad (Overveen, 2014) en recent op het Kennemerstrand 
(IJmuiden, 2015) en aan de binnenduinrand. Sinds het begin van de jaren zestig 
van de vorige eeuw groeit var. dunensis met enkele exemplaren in het duingrasland 
van Thijsse’s Hof in Bloemendaal; waarschijnlijk betreft dit een spontane vestiging. 
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is var. dunensis in Thijsse’s Hof sterk 
toegenomen tot meer dan honderd exemplaren als gevolg van een zaaiproef in 
het duingrasland van een in 1985 aangelegd duintje (Londo 2006). Het zaad was 
afkomstig van de populatie bij Wijk aan Zee.

Ten noordoosten van de grote populatie bij Wijk aan Zee vinden de laatste 
circa 10 jaar ook vestigingen van geïsoleerde planten van Duinhondskruid plaats. 

Fig. 9. Typisch biotoop van Duinhondskruid (Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. dunensis 
Londo, Kreutz & Slings) – voorheen het duintype van A. pyramidalis – en Bitterkruidbremraap 
(Orobanche picridis Koch) bij Wijk aan Zee, 10 juli 2008. Foto: Rienk Slings.
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Fig. 10. Duinhondskruid (Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. dunensis Londo, Kreutz 
& Slings) – voorheen het duintype van A. pyramidalis – in de duinen bij Fécamp (Normandië) op 
2 juli 2010. Foto: Karel Kreutz.



82 Gorteria – DBA 38 (2016)

Fig. 11. Bloeiwijze van Duinhondskruid (Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Rich. var. dunensis 
Londo, Kreutz & Slings) – voorheen het duintype van A. pyramidalis – in de duinen bij Fécamp 
(Normandië) op 2 juli 2010. Foto: Karel Kreutz.



83Gorteria – DBA 38 (2016)

De grootste thans bekende afstand bedraagt circa 9 km. Dit heeft nog niet tot 
permanente vestigingen geleid. Buiten de duinen is de var. dunensis waargenomen 
in het nabije binnenland, met name op opgespoten kalkrijke zandgronden in het 
westelijk havengebied bij Amsterdam.

Anacamptis pyramidalis var. dunensis komt voor in de kalkrijke duinen in 
het Anthyllido-Silenetum (Schaminée et al. 1996) op licht golvende terreinen, 
maar ook op west- en noordhellingen en vrijwel altijd boven de invloedssfeer van 
het grondwater. In duinvalleien groeit de variёteit net binnen het bereik van het 
grondwater in de mesoserie. Tegen inundatie is de variёteit niet bestand. Daarnaast 
komt var. dunensis in het duingebied ook in andere vegetaties voor (Fig. 8 & 9). In de 
zeeduinen bij Wijk aan Zee groeit de variëteit plaatselijk massaal in de overgang van 
helmduinen naar duingrasland in de Romp gemeenschap Ammophila arenaria en Carex 
arenaria [Ammophiletea/Koelerio-Coryne phoretea], in door begrazing open lage 
struwelen van Ligustrum vulgare L. (Hippophao-Ligustretum) en van tot op de bodem 
afgegraasde Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus L. ) en zelfs in mosvegetaties 
van het Sileno-Tortuletum ruraliformis (Schaminée et al. 1996, 2015; Stortelder 
et al. 1999). Verder komt de variëteit in Thijsse’s Hof voor in droog duingrasland 
dat intermediair is tussen het Polygalo-Koelerion en het Arrhenatheretum elatioris 
(Schaminée et al. 1996). Anacamptis pyramidalis var. dunensis groeit daar ook op 
overgangen van dit droge duingrasland naar natte duinvalleivegetaties met onder meer 
veel Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. en Dactylorhiza majalis (Rchb.f.) P.F.Hunt 
& Summerh. subsp. praetermissa (Druce) D.M.Moore & Soó en te rekenen tot de 
Rompgemeenschap Rhinanthus angustifolius [Molinio-Arrhenatheretea] (Schaminée 
et al. 2015). In het Noordhollands Duin reservaat groeit var. dunensis eveneens 
plaatselijk onder grondwaterinvloed in een relatief droge duinvallei in de mesoserie en 
op de overgang naar een 25 jaar oude veedrinkpoel. Ook in de duinvalleien Guytendel 
en Dorendel ten zuiden van Noordwijk en bij Katwijk groeit de variёteit binnen het 
bereik van grondwater, samen met onder andere Epipactis palustris. 

Verspreiding van Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis (Echt hondskruid)

Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis kwam vroeger zeer zeldzaam in Zuid-
Limburg voor en werd na 1930 niet meer aangetroffen (Kreutz 1987, 1994; Kreutz &  
Dekker 2000). In 1958 werden planten vanuit Noord-Frankrijk uit de omgeving 
van Verdun in de Orchideeëntuin in het Gerendal geïntroduceerd (Diemont 1969; 
mededeling Diemont jr.). Daar heeft de populatie zich sterk uitgebreid tot jaarlijks 
enkele honderden bloeiende exemplaren, al is er in de laatste jaren een afname tot 
ongeveer 20 à 70 bloeiende exemplaren. Het is waarschijnlijk of mogelijk dat 
diverse vestigingen in Zuid-Limburg sinds de jaren ’80 vanuit de populatie in 
de Orchideeëntuin zijn ontstaan, onder andere in het kalkgrasland bij Wijlre, de 
Wrakelberg, de Piepert bij Eys en de Laamhei in het Gerendal (Kreutz 1994).

Na de Tweede Wereldoorlog is door Sipkes helaas de typische vorm vanuit Noord-
Frankrijk in de door hem aangelegde heemtuin Tenellaplas op Voorne geïntroduceerd 
in plaats van de op Voorne oorspronkelijk thuishorende var. dunensis. Daar is nog 
steeds een goed florerende populatie van var. pyramidalis aanwezig. Enkele andere 
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vestigingen op Voorne van var. pyramidalis zijn wellicht hieruit ontstaan. Ook 
elders in het Deltagebied, onder andere op Schouwen en in Zeeuwsch-Vlaanderen 
is var. pyramidalis aangetroffen. 

Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis is ook op diverse plaatsen in de 
vaste land  duinen gevonden, onder andere in de Kennemerduinen, de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, de duinen bij Schoorl – in een berm van een met schelpen 
verhard fietspad – en het Noordhollands Duinreservaat (Kreutz & Dekker 2000). 
Het is opmerkelijk dat var. pyramidalis op andere, meer ruderale, groeiplaatsen 
voorkomt dan var. dunensis. Op de groeiplaatsen van var. dunensis is var. pyrami
dalis tot nog toe niet waargenomen. In het binnenland van westelijk Nederland is var. 
pyramidalis op diverse plaatsen aangetroffen, onder andere bij Zoetermeer en op de 
opgespoten gronden in het westelijk havengebied bij Amsterdam. Uit vergelijking 
van de verspreidingskaart van Anacamptis pyramidalis in de Nieuwe Atlas van de 
Nederlandse Flora (FLORON 2011), waarin de gegevens tot en met 2005 zijn verwerkt, 
met de huidige verspreiding volgens de FLORON Verspreidingsatlas Planten op 
internet (NDFF & FLORON 2016), blijkt dat vooral in het binnenland van westelijk 
Nederland het aantal groeiplaatsen in de laatste tien jaar sterk is toegenomen. In de 
regel gaat het hier om onbestendige groeiplaatsen op braak liggende en opgespoten 
gronden, industrieterreinen, bermen en dergelijke. Vrijwel zeker betreft het vooral de 
typische variëteit: Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis.

Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis is een kenmerkende variëteit van kalk-
graslanden en komt in Zuid-Limburg op bovenvermelde groeiplaatsen voornamelijk 
voor in vegetaties die intermediair zijn tussen het Gentiano-Koelerietum en het 
Arrhenatheretum elatioris en die tot de Rompgemeenschap Rhinanthus alectoro-
lophus en Leontodon hispidus [Arrhenatheretalia/Brometalia erecti] worden gerekend 
(Schaminée et al. 1996, 2015). Op kleibermen in het overige binnenland komt de 
var. pyramidalis voor in vegetaties verwant aan het Arrhenatheretum elatioris. In de 
heemtuin Tenellaplas op Voorne groeit de soort in droog duingrasland verwant aan 
het Polygalo-Koelerion en in overgangen van dit grasland naar duinvalleivegetaties.
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