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De bloemen van de honingbes (Lonicera caerulea) verschijnen 

al in april. (Foto: Ruud Beringen)
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Hybridisatie speelt bij de soortvorming van planten een belangrijke rol. Het beeld van 
een stamboom met naar de uiteinden alsmaar meer vertakkende evolutielijnen gaat voor 
vaatplanten niet op; bijna alle soorten zijn ontstaan doordat bij hybridisatie-momenten de 
evolutielijnen van oudersoorten “verknoopt” raken en als één lijn verder gaan. Naast fertiele 
kruisingen (en terugkruisingen) tussen nauw verwante soorten, treden ook kruisingen op 
tussen minder verwante soorten of zelfs genera. Hoewel deze meestal steriel zijn, kunnen 
ze door chromosoomverdubbeling hun fertiliteit herwinnen  (allopolyploïdie). Ze worden 
dan beschouwd als nieuwe soorten. Bij relatief immobiele organismen als planten is de 
mens een steeds belangrijkere en actievere rol gaan spelen bij het opheffen van natuurlijke 
voortplantingsbarrières tussen soorten.

Import Amerikaanse soorten na 1492
De Amerikaanse populier (Populus deltoides) is omstreeks 1700 in Europa ingevoerd. Al snel bleek dat 
vrouwelijke exemplaren van deze soort bestoven konden worden door de Europese zwarte populier (P. 
nigra). In de eeuwen daarna zijn er tientallen hybride cultivars ontstaan: de Canadapopulieren (Populus 
x canadensis). Omdat deze hybriden veel krachtiger groeiers waren dan de beide oudersoorten, werden 
vooral hybriden aangeplant en werd de inheemse zwarte populier steeds zeldzamer. 
Het slijkgras Spartina alterniflora is een voorbeeld van een Amerikaanse soort die waarschijnlijk per ongeluk 
in Europa is ingevoerd. Deze soort van kwelders aan de Amerikaanse oostkust werd rond 1820 op enkele 
plekken in de buurt van Europese zeehavens gesignaleerd. In 1870 werd voor het eerst de hybride tussen 
S. alterniflora en het inheemse klein slijkgras (S. maritima) aangetroffen. Deze hybride produceerde geen 
fertiel stuifmeel en breidde zich nauwelijks uit tot rond 1890 bij Southampton een zeer krachtige, fertiele 
vorm gesignaleerd werd. Deze plant, Engels slijkgras (S. anglica), bleek door chromosoomverdubbeling uit 
de niet fertiele hybride te zijn ontstaan. Dit Engels slijkgras bleek ideaal om de opslibbing van kwelders te 
bevorderen en werd daarom op veel plekken, onder andere in het Nederlandse Deltagebied, aangeplant. 
Deze hybride heeft het zeldzame klein slijkgras in Nederland bijna volledig verdrongen.

Toevallige kruisingen in tuinen en kwekerijen
Kwekerijen en tuinen zijn ideale biotopen voor de 
vorming van hybriden. Planten met uiteenlopende 
herkomsten groeien hier bij elkaar en kunnen 
elkaar bestuiven. Bovendien is er vaak open grond 
aanwezig, waardoor de gevormde zaden meer 
kans hebben om te ontkiemen. In een gesloten, 
natuurlijke vegetatie zijn deze mogelijkheden vaak 
beperkt. Een bekend voorbeeld van een in kweek 
ontstane hybride is de basterdduizendknoop 
(Fallopia xbohemica). Deze invasieve hybride werd 
pas herkend nadat ze in 1983 in Tsjechië beschreven 
was. In de natuur komen de beide oudersoorten, 
Japanse duizendknoop (F. japonica) en Sachalinense 
duizendknoop (F. sachalinense), niet naast elkaar 
voor.



Massavegetatie van basterdduizendknoop (Fallopia xbohemica) langs het spoor bij Oosterbeek. (Foto: Ruud Beringen)
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Verder lezen

Basterdduizendknoop  https://www.verspreidingsatlas.nl/2487

Canadapopulier  https://www.verspreidingsatlas.nl/2254

Bij het nalopen van oude herbariumcollecties bleek echter dat deze hybride al in 1872 in Engelse 
kwekerijen, waar beide oudersoorten bij elkaar waren aangeplant, aanwezig moet zijn geweest. De 
basterdduizendknoop heeft zich inmiddels ontpopt als nóg invasiever dan beide oudersoorten.

Bewuste kruisingen: veredeling
Veel hybriden vertonen een grote groeikracht en zijn in meerdere opzichten vitaler dan beide 
oudersoorten. Dit verschijnsel wordt wel aangeduid als hybride groeikracht (heterosis). In de 
plantenveredeling maakt men hiervan gebruik door planten met verschillende herkomsten te kruisen en 
uit de nakomelingen de exemplaren met de gewenste eigenschappen te selecteren.
Omstreeks 1906 is men in de Verenigde Staten begonnen met de veredeling van de tegenwoordig erg 
populaire blauwe bessen. Men ging hierbij uit van Vaccinium corymbosum, waarmee door kruisingen en 
terugkruisingen met andere Noord-Amerikaanse Vaccinium-soorten tientallen cultivars zijn gecreëerd. 
Niet lang na aanplant in Nederland werden de eerste verwilderingen geconstateerd. In Nederlandse en 
Duitse hoogveengebieden worden de verwilderende cultivars nu als probleem ervaren.
Een ander voorbeeld van een recent door veredeling gecreëerde invasieve plant is de honingbes 
(Lonicera caerulea). Uit kruisingen met planten met uiteenlopende, waarschijnlijk Aziatische herkomsten, 
zijn planten ontstaan die nu in Noorwegen als een potentieel zeer risicovolle, invasieve exoot worden 
beschouwd.

Impact beperken
Hybride planten kunnen op verschillende manieren de oorspronkelijke biodiversiteit beïnvloeden. 
Canadapopulieren kunnen door introgressie de genetische integriteit van de inheemse zwarte 
populier bedreigen. Door toeval ontstane of bewust gecreëerde hybriden kunnen met hun hybride 
groeikracht inheemse soorten verdringen. De impact is vaak alleen met forse onderzoeks- en 
bestrijdingsinspanningen te beperken. Hybride planten of planten die met inheemse planten zouden 
kunnen hybridiseren, zouden op potentiële impact gescreend moeten worden voordat deze op de markt 
gebracht worden.
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