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Redactioneel 
 
Ditmaal wordt het een serieus stukje. 
 
Vlak na de zomervakantie van het afgelopen jaar, kreeg de Redactie Van dit blad  
een schrijven van Ees Aartse met ongeveer de volgende inhoud: 
 
"Zoals jullie wel weten ben ik dit jaar toe aan het 5e verslag van mijn jaar-  
lijkse onderzoek van de Grote Keverorchis in Noordwijk. Ik ben van plan een 
samenvattend verslag over de afgelopen 5 jaar te maken. Voelt de redactie er  
voor om een speciaal orchideeënnummer van de Strandloper uit te brengen,  
waarin dan bijvoorbeeld alle in Noordwijk voorkomende orchideeën besproken  
worden?" 
 
De Redactie had wel oren naar dit plan en daarom werden verschillende mensen 
aangezocht die een stukje zouden kunnen leveren. 
Het resultaat van dit plan vindt u op pagina 14 tot en met 54. 
Bij het verslag van Ees Aartse is echt sprake van veldstudie. 
De mensen die de overige orchideeënstukjes geproduceerd hebben, komen natuurlijk  
wel veel in het veld, maar hebben hun stukjes grotendeels gebaseerd op litera-
tuurstudie. 
 
De illustraties zijn grotendeels van de hand van Sjaan van Kekeren. De versprei-
dingskaartjes zijn gemaakt door Dick Hoek. 
 
In eerste instantie waren we van plan om alle gewone copy te laten liggen. Maar 
toen we dit plan hier en daar zachtjes hardop zeiden, hoorden we protesten.  
En inderdaad, sommige stukjes zouden dan wel wat erg belegen worden. 
Ook schijnt de Strandloper voor sommige mensen geen echte Strandloper te zijn  
als er geen Waarnemingenrubriek instaat. 
En daarom vindt u nu op pagina 1 t/m 12 toch nog wat "gewone" copy, maar best 
leesbaar hoor! 
 
Wel hoop ik dat u daarna stug doorgaat tot pagina 54, want het is echt de moeite 
waard, wat daar aan wetenswaardigheden verzameld is. 
We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt om er een aardig, zij het wat lijvig 
nummer van te maken. 
 
Ik hoop dat ik niets vergeten ben van wat er belangrijk was. 
Ik zei toch al dat het een serieus stukje werd? En ik geloof dat ik niet zo'n 
aanleg heb om serieuze stukjes te schrijven... 
 
Tot slot wens ik u namens de hele redactie plezierige feestdagen en een natuur- 
rijk nieuwjaar! 
 

Coby 
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Verslag van de waarnemers- en ledenvergadering van de Verenigen voor Natuur- 
en Vogelbescherming te Noordwijk, op vrijdag 17 september 1982 om 20.00 uur  
in het Buurthuis te Noordwijk aan zee. 
 
Aanwezig: ca 40 leden en belangstellenden. 
 
De voorzitter, de heer Verweij, heet alle aanwezigen welkom, en opent om 20.15 uur  
de vergadering. Hij verontschuldigt de secretaris, die op het ogenblik op vakantie  
in Ierland is, en de penningmeester die wegens andere werkzaamheden verhinderd is. 
 
Na de opening wordt het verslag van de vorige vergadering op 12 juni j.l. be- 
handeld. Tevens wordt nader ingegaan op de afspraken die in dit verslag staan 
vermeld. Voor wat betreft het waddenweekend- van 24-26 September- deelt de heer 
Passchier een schrijven rond, waarin instructies zijn opgenomen voor de deelne- 
mers. De vogeltrekwaarnemingen zullen achtereenvolgens plaatsvinden op 2,9,16 en  
23 oktober, 's morgens om 7 uur. Eventueel zal nog bekeken worden in hoeverre, af-
hankelijk van licht en weer, de laatste twee bijeenkomsten om 7.30 uur zullen 
beginnen. De zo langzamerhand jaarlijkse paddestoelenexcursie o.l.v. Frans v.d.  
Berg zal plaats vinden op zondag 24 oktober a.s. om 14.00 uur. Met Frans zal nog 
afgesproken worden, op welke plaats de excursie zal beginnen. Op zaterdag 6 nov.  
om 7.30 uur vertrekt men vanaf de Willibrord Mavo aan de Van Panhuysstraat voor een 
strand-excursie bij de Pier van Scheveningen. Via het strand van Scheveningen zal  
men trekken naar het Schelpenmuseum aan de binnenhaven, waar een prachtige collectie 
schelpen te bezichtigen valt. Het weekend te Ruinen zal niet plaats vinden op 28  
en 29 december, maar op 29 en 30 december, dit op verzoek van de gastheer, de heer 
W.Baalbergen. Hierna wordt het verslag goedgekeurd. 
 
Vervolgens komen de ingezonden stukken aan de orde. Ter inzage worden gelegd de 
verschillende ontvangen tijdschriften. De aandacht wordt gevestigd op de corres-
pondentie van de gemeente Noordwijk over de eigen accommodatie van de vereni- 
ging en over de vluchtplaats voor vleermuizen in de winter in de bunkers in  
de Noordduinen. Op donderdag 23 september a.s. zal het bestuur met het gemeente- 
bestuur over deze onderwerpen overleg voeren. 
 
De eerst volgende waarnemersvergadering zal worden gehouden op 29 oktober a.s. 
Getracht zal worden een soort thema-avond te houden. Het plan is de Stichting 
Duinbehoud te verzoeken om het een en ander te vertellen over de relatie Duin- 
behoud - waterwinning. 
 
Tijdens de rondvraag wordt allereerst meegedeeld dat het nieten van de STRAND- 
LOPER zal plaats vinden op vrijdagavond 1 oktober bij Hein Verkade. Verder komen  
er suggesties voor activiteiten als een excursie naar het Planetarium bij de  
Floriade te Amsterdam een plantendeterminatiecursus in het begin van het volgende 
jaar en een instructie-avond voor het herkennen van allerlei Strandvondsten. Mevr. 
van Sambeek vestigt de aandacht op een speciale bijeenkomst van de "Dutch Birding 
Association" op 27 november. Inlichtingen bij haar. Hein Verkade wijst er op, dat  
bij de Oude kerk een oude Iep is omgezaagd. Naar zijn mening dient een nieuwe boom 
gepoot te worden in het kader van de kapverordening. Naar aanleiding hiervan zet  
Hein het een en ander uiteen over het project "Inventarisatie Groenvoorziening  
in Noordwijk", dat in samenwerking met het I.V.N. en Kritisch Noordwijk op 't 
ogenblik wordt uitgevoerd. 
 
Na de pauze verzorgen de voorzitter en Hein Verkade een voordracht met dia's, over  
de boeiende ervaringen die een aantal leden dit voorjaar heeft opgedaan tijdens  
een verblijf op het Zweedse eiland Öland. Voor vele aanwezigen betekenden de beel- 
den interessant nieuws, voor een aantal echter ook een goede herinnering aan een 
aangenaam verblijf aldaar. 
 

bij afwezigheid van de secretaris is dit 
verslag opgemaakt door de voorzitter! 

 
 
 
 



- 4 – 
 

Verslag van de waarnemers- en ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- 
en Vogelbescherming te Noordwijk, op vrijdag 29 oktober om 20.00 uur in het  
Buurthuis te Noordwijk aan zee. 
 
Aanwezig 34 leden en belangstellenden. 
 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering, waarbij hij op- 
merkt dat een groot aantal punten de revue zullen passeren. Teneinde, de belang- 
rijke dia-lezing goed tot zijn recht te laten komen, is het noodzakelijk de agen- 
da vlot af te werken. 
Het verslag van 17-09-82 wordt voorgelezen, waarbij nog eens gewezen wordt op de  
6 november 1982 te houden excursie naar Scheveningen. 
In de geplande lezing Van Stichting Duinbehoud, waarbij de relatie tussen duin- 
behoud en waterwinning zou worden besproken, is een wijziging gekomen. Aangezien  
men nog niet gereed was met het overzicht, zal genoemde lezing op een later tijd- 
stip plaats vinden. In plaats hiervoor is Frans van der Berg aangezocht een le- 
zing met dia's te houden over paddestoelen. 
Hierna wordt het verslag vastgesteld. 
Vervolgens komen de ingezonden stukken aan de orde. 
- Een aantal periodieken wordt ter inzage gelegd. 
- Een verslag van de Jeugdnatuurwacht te Sassenheim. 
- Een brief van de Gemeente Noordwijk over bescherming van overstekende padden  

en slaapplaats vleermuizen. Erbij een uitnodiging tot een gesprek. Voorzitter 
licht toe: over de plaatsing van een hek bij de bunker waar de vleermuizen 
over- winteren zal nog nader contact worden opgenomen. De bewoners van het 
gedeelte waar de padden oversteken, zal gevraagd worden of afsluiten van het 
weggedeelte haalbaar is. 

- Over de tocht naar Ruinen op 29 en 30 december wordt overleg gepleegd. Opgaaf 
van deelneming bij de voorzitter C.J.M.Verweij. 

- Waddenweekend 1983. Aangezien Dick Passchier geen kans ziet de organisatie 
op zich te nemen, informeert de voorzitter wie zich beschikbaar wil stellen. 
Vooralsnog meldt zich geen gegadigde. Het bestuur houdt het in beraad. 

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 26 november 1982 in het Buurthuis. 
Rondvraag: 
Op een verzoek van Mevr.v.d Oever of i.v.m. het groenvoorzieningsplan de Ver-  
eniging wil bijdragen in de kosten voor het aanschaffen van kaarten voor het 
intekenen van bomen, wordt gunstig gereageerd. 
 
Voor wat betreft de wintervoedering zal tijdig in de streekbladen een oproep  
worden geplaatst. Voorgesteld wordt een fonds te vormen ter bestrijding van de 
kosten. 
 
Na het huishoudelijk gedeelte krijgt Frans van d.Berg gelegenheid zijn dia's  
te vertonen. 
Een uitermate boeiende serie dia's met bijzondere opnamen van paddestoelen, wordt  
op uiterst deskundige wijze van commentaar voorzien. 
 
Met dank aan Frans en met dank aan de aanwezigen voor hun komst sluit de voor- 
zitter om 11 uur deze leerzame en interessante avond. 
  
 

de secretaris 
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Meer dan 50 deelnemers gingen in sep- 
tember j.l. onder de bezielende lei- 
ding van Dick Passchier naar Terschel- 
ling. 
Twee deelnemers geven hieronder hun 
impressies. De tweede impressie is wat 
langer den in eerste, maar dat komt  
omdat de schrijver tot stilzitten ge-
noopt werd wegens een voetblessure. 
Krijgen we tenminste nog eens wat 
copy, Hein! 
 
HERINNERINGEN AAN TERSCHELLING! 
 
Het is nu maandagochtend 27 september 
Ik heb na het heerlijke weekend op 
Terschelling nog steeds niet mijn  
slinger in het dagelijks leven gevon- 
den. 
Het eerste wat ik vanmorgen bij het 
ontwaken al miste was mevrouw Cramer 

 
         De Brandaris 

met een grote pot thee en een nog grotere dosis humor, waarmee ze haar mede-  
slapies op de dameszaal wekte. Ik benijd mijnheer Cramer, hij mag wel zuinig 
zijn op zo'n vrouw en ook omgekeerd, want hij had die grote pot thee in de 
kombuis voor dag en dauw gezet en al menige "vroege vogels" van een warm 
bakkie voorzien.  
Verder weet ik nu al dat ik tegen het avondeten Mijnheer Vink zal missen 
met zijn heerlijke Noordzee-macaroni, want vanavond zal ik zelf weer iets 
op tafel moeten toveren. 
Maar nu iets over de excursie zelf. We vertrokken zaterdagsochtend om tien uur  
voor een tocht over de Boschplaat om via het strand weer terug te keren in  
de Wierschuur. Het was geweldig mooi en ook wel "pittig", dat geploeter door het 
waterige gedeelte, waar we naast de vogels ook nog veel mooie planten gezien 
hebben, zoals het hier en daar nog bloeiende lamsoor de roodgekleurde zeekraal. 
Terwijl we even zaten uit te blazen op het duin, voordat we aan de tocht terug 
over het strand begonnen, zagen we in zee een echte zeehond. Ik dacht eerst 
dat ze me voor de gek wilden houden, maar ik heb hem toch echt zelf duidelijk 
gezien. 
De volgende dag was iedereen vrij om te doen wat hij of zij wilde en wij 
gingen meteen op weg met een emmer om bramen te plukken. Die hoefden we nu  
eens niet te zoeken, want ik heb nog nooit zoveel bramen in mijn leven ge- 
zien als daar op Terschelling. 
Al fietsend over het eiland kwamen we hier en daar reisgenoten tegen, die zich  
net als wij tegoed deden aan Cranberry-gebak of -pannekoeken, want Cranberries  
zijn een specialiteit van het eiland. 
Het was misschien niet de bedoeling van de organisatoren van dit onvergetelijke 
wadden-weekend, en ik durf het daarom ook bijna niet te bekennen, maar de her-
innering aan de vogels van diverse pluimage waaruit ons gezelschap bestond,  
heeft een grotere plaats in mijn herinnering ingenomen, dan de vele echte  
vogels zoals Bergeenden, Lepelaars, Scholeksters en ganzen en zelfs die éne  
zeehond die we gezien hebben. 
En nu wil ik dit stukje afsluiten met het liedje dat ik nog steeds in gedachten  
hoor van twee meisjes op de boot terug: 
"Wat was het toch fijn, toch fijn, toch fijn op Terschelling te zijn!", en 
daar ben ik het echt roerend mee eens. 
 

Ria Alkemade, Vogelaarsdreef. 
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TERSCHELLING 1982 
 
Vrijdag 24 september 1982 verzamelde zich een bont gezelschap op het pleintje  
bij het Raadhuis. Voor de twaalfde maal zouden we op weg gaan voor onze tradi- 
tionele wadden-rit. De eerste jaren leek het nog noodzakelijk om vooral groen  
gekleed af te reizen, doch de vogels schijnen aan alle andere kleuren gewend te  
raken zo door de jaren heen. 
De excursiepet van Dick Passchier was gelukkig nog steeds dezelfde, zodat het 
aanwezig melden geen probleem was. Toen Dick met een juichkreet schalde, dat  
alle 56 deelnemers aanwezig waren dook ieder als op Kommando in de voorbe- 
stemde auto, sommigen iets dichter opschuivend dan gepland was, omdat b.v. Willem 
Baalbergen zich niet opgegeven bleek te hebben. 
Klokslag half vijf ging de hele karavaan richting Harlingen. Het mooie weer nodigde 
vele Torenvalken uit al "biddend" langs de wegen op jacht te gaan. Dat het al 
duidelijk najaar werd, bleek uit de grote weidechampignons, die boven Alkmaar de  
berm en het grasland tekenden. 
Tegen zevenen scheepten we in op de Midsland nadat we eerst een kaartje voor de 
overtocht gekregen hadden. Dat was eenvoudig want we ontwaardden al snel de ex-
cursiepet bij de treeplank, waaronder Dirk met de 56 gele kaartjes wapperde. Hij 
voerde een laatste controle uit of iedereen wel op de goede boot stapte  
Vlak naast de Midsland lag n.l. de boot naar Vlieland klaar, maar daar mogen we  
pas volgend jaar op. 
Varend langs de Blauwe Slenk genoten we van de laatste lange zomertijd-avond  
van dit jaar. We zagen in de verte het eiland Griend, één van de weinige plaatsen 
waar de vogels de baas zijn in plaats van de mensen. Onvoorstelbaar is, wanneer je 
deze zandplaat met alleen het vogelwachtershuisje op palen ziet, dat het eiland 
vroeger andere tijden gekend heeft. In de 13e eeuw was dit eiland nog 165 ha  
groot met een flink dorp erop. Vele stormvloeden teisterden het eiland sedert- 
dien, waardoor in de 18e eeuw het laatste huis verdween. In de jaren 70 van deze  
eeuw waren honderdduizenden kubieke meters zand nodig om het restant van dit  
unieke vogeleiland te behouden. 
De ver reikende lichten van onze oudste nog werkende vuurtoren "de Brandaris"  
(zie plaatje op de vorige pagina) werden steeds feller door het vallen van de  
avond. De 46 m. hoge toren werd in 1593 door Amsterdammers gebouwd om de door- 
vaart naar die stad beter te kunnen begeleiden. Tot het graven van het Noord-
zeekanaal, waardoor Amsterdam een veel kortere verbinding met de zee kreeg,  
was de Brandaris dus één van de belangrijkste vuurtorens van ons land. 
Aangekomen aan de wal, klommen we in de gereedstaande FRAM-bus die ons naar  
de andere kant van het eiland, naar Oosterend, bracht. Onderweg ontpopte  
Sjaan van Kekeren zich als een geniale genealoge, door snel alle familiever-
wantschappen te ontrafelen van de deelnemers. Dat bleken er tot haar verbazing  
veel te zijn..... Al zoekend probeerde ze zichzelf ook in dat geheel te plaatsen, 
maar verder als haar eigen gezin kwam ze niet. Blijf zoeken Sjaan... 
Voorbij Oosterend, de naam zegt het al, houdt de bewoonde wereld bij de waddendijk 
op. Hoe vreemd het ook klinkt: ons onderkomen lag daar nog achter. Inderdaad, gewoon 
op de kwelder - onbeschermd tegen stormvloeden - staat daar de Wierschuur.  
Hierin werd tot 1932 het wier gedroogd, dat daarna gebruikt werd als vulling  
in baby-matrasjes. Vroeger stonden er meer van die schuren op het eiland, maar  
die zijn na het verdwijnen van de wierdrogerij zelf zoetjesaan ook verdwenen.  
Alleen "onze" schuur is blijven staan en is door een enkele simpele ingreep ver- 
bouwd tot een al bijna even simpele kampeerboerderij. 
Het water komt er uit de pomp(vrijwilligers aantreden!) en de verlichting  
bestaat uit gaslampen. 
Ondertussen krabde Dirk zich onder zijn excursiepet om een "degelijke" indeling  
over de slaapzalen te krijgen. Anderen bleken daar een minder groot probleem  
van te maken. 
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Zaterdagmorgen was het Cramer die als eerste het niet langer uit kon hou- 
den in zijn bed. Hij zette een stevig pot koffie en probeerde een ieder  
uit zijn bed te krijgen met de mededeling dat het buiten regende. Dat luk- 
te maar matig. Maar na het ontbijt bleek het droog te zijn en iedereen 
maakte zich excursie-gereed. 
Vuurtoren-kenner Bert Cramer ging met een klein groepje richting Brandaris, 
de rest ging de Boschplaat op. We liepen langs de kwelderrand en we zagen links  
boven de Boschplaat zeer grote groepen Smienten. De mannetjes zijn makkelijk 
herkenbaar aan de grote witte vlek (spiegel) op hun vleugel en verder vallen  
ze op door bun lichte buik. De vrouwtjes zijn egaal donkerbruin. De duizen-  
den Smienten vlogen regelmatig op uit de eendenkooien, die zich op de Bosch- 
plaat bevinden. Andere jaren waren we meestal enkele weken eerder op het ei- 
land. Dan vlogen er geen Smienten op uit de kooien, maar vooral veel Pijlstaarten. 
Aan de andere kant, op het wad, waren het de Bergeenden die de boventoon voerden. 
Tienduizenden waren weer teruggekeerd uit het Duitse Waddengebied, waar zij 
gewoontegetrouw de ruimaanden juli en augustus doorbrengen. Wat onopvallend  
tussen de bonte bergeenden scharrelden nogal wat Zilverplevieren en Groen-
pootruiters. Onzichtbaar, maar door hun geluid onmiskenbaar aanwezig, waren de 
Wulpen. Een Bontbekplevier ging rustig en onverstoord zijn gang en bleef fou- 
rageren, ook toen op korte afstand tientallen kijkers op hem werden gericht. 
Duidelijk waren de zwarte streepjes op de kop te zien en ook zijn kenmerken- 
de vleugelstrepen werden nog even goed zichtbaar. 
Rond de grote pollen Slijkgras lagen hele plakkaten Zeesla, die na afsterven  
meer op lappen plastic dan op een biologisch product lijken. 
Esther en Lia vonden een kompaskwal, maar ze waren duidelijk minder onder de  
indruk van het zeldzame "vieze glibberding" dan de anderen. 
Heel anders reageerden zij toen even verder op de grens van land en water een 
onafzienbare oranje-rode vlakte van alleen maar Zeekraal voor ons lag. Een  
grandioos beeld, om nooit te vergeten, al was het voor niet al te doorge- 
winterde waddengangers toen wel duidelijk, dat je op laarzen aanzienlijk ver- 
der komt dan op schoenen. 
De diverse natte voeten werden snel vergeten toen zich een Lepelaar  
liet zien. Later zou vermoedelijk dezelfde Lepelaar nog voor paniek zorgen door  
over de Wierschuur te vliegen. Het was wel een zeldzame waarneming zo laat in het 
seizoen. 
Hierna gingen we wat meer landinwaarts en aangekomen bij de eerste duintjes  
werden de lunchpakketten voor de dag gehaald. Helaas volgde een gedeelte van  
de groep een iets andere route en zij bleken nog ongeveer de helft van de 
lunchpakketten in hun bezit te hebben... 
Dan eerst maar aandacht voor de karakteristieke zoutflora. Een meegezeulde  
alpenflora blijkt hier toch niet zo te voldoen. Laag over de grond jaagt  
een vrouwtje Blauwe Kiekendief, daar worden zelfs de allerslaperigsten weer  
wakker van. In de verte staat een een-
zame Rotgans. Slachtoffer van de dit  
jaar ingestelde verjaag- en/of jacht-
partijen? De Rotganzen zouden in het 
voorjaar te veel schade aanrichten  
aan de graslanden op het eiland en  
werden daarom verjaagd. 
Na de lunch gingen we richting stuif-
dijk. Daar aangekomen, hadden we een 
prachtig uitzicht over de rood- 
groen gekleurde Boschplaat achter ons  
en de Noordzee met het uitgestrekte 
strand voor ons. Deze dijk is indertijd 
aangelegd om de Boschplaat -vroeger  
een zelfstandig eiland- met Terschelling 
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te verbinden en zodoende afkalving van het eiland tegen te gaan. Pas na de aan- 
leg van de stuifdijk, verlandde de daar achter liggende zandplaat (Boschplaat)  
tot het huidige kwelder- en duinlandschap. De landschappelijke en biologische  
waarden ontwikkelden zich daarna tot zo'n uniek geheel, dat het gebied als  
enige in Nederland van de Raad van Europa de titel Europees Reservaat kreeg.  
Het immens grote natuurgebied voor ons, De Noordzee, bood ook een verrassing.  
Vlak boven paal 23 in de branding zagen we "iets" drijven. Na een tijdje tu- 
ren en spekuleren bleek het de kop van een Zeehond te zijn, die regelmatig  
boven water kwam. Het dier zwom westwaarts en wij besloten met hem mee te lopen. 
Terwijl op het strand vele Rosse  
Grutto's en ook wat Bonte en Drie-
teenstrandlopers fourageerden,  
dook steeds rechts het zeehonden  
koppie weer op. Het strand zelf lag 
bezaaid met zeeklitten. Hiertussen  
vonden we een  Wulk met daarin   
wat onfortuinlijk een nog leven- 
de Heremietkreeft. Er werd druk 
gefotografeerd en na bestudering  
werd het beestje weer in zee ge- 
gooid. 
Tot paal 20 volgden we verder de 
kustlijn. Dit brede witte strand  
laat nog heel goed zien hoe de  
duinen gevormd worden van nietige 
zandkopjes tot hoge aaneengesloten  
rijen. Weer boven op de stuifdijk aan- 
gekomen dacht Cees Verweij een  
groepje IJsgorzen in een Vlier te  
zien zitten. Daar ook Cees nog wel 
twijfels had en gorzen nu eenmaal 
moeilijk te determineren zijn, werden  
de vogelgidsen geraadpleegd. Een 

 
 
 
 

 
              
              Rosse grutto 

onduidelijk zwart driehoekje op de borst bleek uiteindelijk de ware naam  
van de vogeltjes te verraden; het waren Rietgorzen. Zwervend door vele duin- 
pannen met o.a. Parnassia en al uitgebloeide Moeraswespenorchissen bereikten  
we aan het eind van de middag weer de Wierschuur. 
Chefkok Adriaan Vink had al eerder afgehaakt en stond in een dampende keuken  
in een soort teilpan, zijn patent, de overbekende wadden-macaroni te bereiden.  
Dat zijn kookkunst gewaardeerd werd, bleek toen nog niet iedereen voor de  
eerste ronde gekregen had, degenen voor de tweede ronde al weer in de rij  
stonden. Het eten aan de lange tafels met het schemerige gaslicht, deed mij den- 
ken aan de Aardappeleters van Van Gogh. (honderd jaar geleden), al zeg ik er  
meteen bij, dat ons bord wel wat beter gevuld was. 
Die avond bleef iedereen in de Wierschuur en er werd druk gedobbeld, geklaver- 
jast, geëzeld en gepraat, waarbij de steeds weer droge kelen zeker niet ver- 
geten werden. Naarmate de avond vorderde ontstond aan één tafel de afdeling  
sterke verhalen onder leiding van Cees en Wies. Twijfelaars, Ierse ambassa- 
deurs, de moeder van de zeven smarten en vele anderen vormden met vele anderen  
een bonte stoet van passanten. Met een extra uitsmijter besloot de voorzitter  
de geslaagde avond, waarna ieder voldaan ter bedde ging. 
Zondagmorgen gingen de meesten een fiets huren om ook de polder, het heggen- 
landschap, de duinen en de dorpen wat nader te verkennen. 
Enkelen wandelden liever, zoals Hein en Ria Alkemade. Ze hadden bramen ont- 
dekt in de duinen. Dat ze niet overdreven hadden gedaan over hun vondst, bleek  
wel toen ze terugkwamen, want ze hadden een oogst zo groot dat de Betuwe- 
fabrieken er wel een jaar lang jam van konden maken. 
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In de polder zaten opvallend veel watersnippen (groepen tot 100 ex.) Goud- 
plevieren waren er ook, die in grote groepen zaten te wachten tot het water weer 
zakken zou, zodat ze weer konden gaan voedsel zoeken op het wad. 
Interessant was ook de late waarneming van een 
Gierzwaluw (25 sept) die vermoedelijk net als de 
Lepelaar door het mooie najaar was blijven hangen. 
Het heggenlandschap bestaat uit kleine bouw- en gras- 
landpercelen omringd door boomhagen van voornamelijk 
Elzen. Het zijn ideale plaatsen om trekkende kleine 
zangvogels waar te nemen. Jan Veefkind en ik ontdek-
ten op een klein moestuintje zo'n 20 rustende Paap-
jes, terwijl in de hagen eromheen veel Roodborstjes, 
Winterkoningen, Koolmezen, Vinken en Kepen zaten. 
Plantenminnaars zochten naar gentianen in een duin- 
pan. 
Tegen drie uur keerde een ieder terug naar de Wier-
schuur, om zich klaar te maken voor de terugtocht 
en ook de kampeerboerderij weer schoon en opgeruimd 
achter te laten. 
Dirk Passchier werd gehuldigd voor de perfecte orga-  
nisatie.(reeds 10 jaar) 
Bij de bushalte werden we vermaakt door John de Rid- 
der die ons liet zien (aangevuurd door Esther en 
Lia) hoe je op een surfplank kunt staan en hoe je 
er vervolgens ook nog af kunt vallen. 

 

 
         Gierzwaluw 

Tijdens de terugtocht naar Harlingen hielden velen zich bezig met het voeren 
(hangt er geen bordje meer: "verboden te voeren"?) en fotograferen van 
Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen. 
Een ieder dankte Dirk aan de wal voor alle goeds. Het was het einde van een 
vogelrijk, regenrijk en oergezellig Weekend. 
 
 
       Hein Verkade 
 
 
 
                       -------------- 
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over de maanden 
mei – oktober 
1982 
verzameld door 
J.Glasbergen 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Geoorde fuut  
Dodaars  
Roerdomp  
Lepelaar  
Wintertaling  
Krakeend  
Smient  
Eidereend  
Buizerd 
 
Ruigpootbuizerd 
Sperwer  
Zwarte wouw 
 
Bruine Kiekendief 
 
 
 
Visarend  
Blauwe kiekendief 
 
 
Slechtvalk  
 
Smelleken 
 
Roodpootvalk  
Patrijs 
 
 
Porseleinhoen 
Watersnip  
Bokje  
Oeverloper 
Goudplevier  
Kluut  
Grote jager  
Visdief 
 
Bosuil 

  2 ex 
  5 ex 
  1 ex 
  2 ju 
  5 ex 
 32 ex 
 35 ex 
 21 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 10 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 10 ex 
  9 ex 
 11 ex 
  1 ex 
 40 ex 
  1 ex 
  2 ex   
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 

19-10-82 
22-10-82 
29-10-82 
12-09-82 
29-10-82 
19-10-82 
06-10-82 
06-10-82 
23-10-82 
29-10-82 
22-09-82 
30-10-82 
15-08-82 
 
20-07-82 
29-08-82 
05-09-82 
30-08-82 
02-10-82 
02-10-82 
23-10-82 
30-10-82 
01-08-82 
08-07-82 
18-10-82 
23-10-82 
18-10-82 
28-08-82 
23-09-82 
25-10-82 
12 en 13- 
10-10-82 
19-10-82 
12-08-82 
20-07-82 
12-08-82 
29-08-82 
21-08-82 
25-08-82 
14-09-82 

A.W.duinen 
Katwijk,zuidduinen 
verbl.zuidduinen,Katwijk 
idem,idem 
Leeuwenhorst 
A,W.-duinen 
over zee 
idem 
over noordduinen 
over Noordwijk-binnen  
doortrek,zuidduinen,K'wijk  
over noordduinen  
over.zeereep,Noordduinen, 
zuidwaarts. 
weiland Voorhout 
over zeereep,noordduinen  
over Noordwijk binnen  
over zuidduinen Katwijk  
A.W.duinen  
Noordduinen  
noordduinen,op trek  
idem ,idem  
jagend over zeereep,noordd. 
Noordwijkerhout 
over zee  
noordduinen  
over zee  
noordduinen  
Duinweg  
langs Herenweg,Nwkrhout  

09-82 Katwijk,zuidduinen  
polder Rijnsburg  
A.W.duinen  
tuin Warmond  
weiland Voorhout 
zuidduinen ,Noordwijk  
over zee,Zuidwaarts  
kanaal Rijnsburg  
idem  
tuin kinderziekenhuis,Linden- 
                   hofplein 

Noël Aarts 
Arjan.d.Hollander 
F.v.Duivenvoorde 
idem 
Noël Aarts 
idem 
Rob de Mooij 
idem 
J.Glasbergen 
H.Verkade 
F.v.Duivenvoorde 
J.Glasbergen 
 
W.v.d.Niet 
J.C.A.v.d.Elst 
W.v.d.Niet 
H.Verkade 
Arjan d.Hollander 
Rob Jansson 
Hein Verkade 
J.Glasbergen e.a. 
idem, idem 
A.Cramer 
W.v.d.Niet 
Rob de Mooij 
J.Glasbergen 
Rob de Mooij 
J.Glasbergen 
J.v.Sambeek 
Idem 
F.v.Duivenvoorde 
Arjan d.Hollander 
Noël Aarts 
G.Schrama-v.d.Berg 
J.C.A.v.d.Elst 
A.Cramer 
H.v.Duin 
J.Glasbergen 
idem 
 
H.Verkade 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Velduil 
 
 
 
Gierzwaluw 
Kuifleeuwerik 
Boerenzwaluw 
  
Bonte kraai  
 
Huiszwaluw  
Staartmees  
Baardmannetje  
Grote lijster 
Beflijster  
 
Paapje 
 
Tuinfluiter 
Sperwergrasmus  
Fitis  
Tjiftjaf  
 
Grauwe Vliegenvanger 
Bonte Vliegenvanger 
Kleine Vliegenvanger 
 
Grote gele kwikstaart  
 
Engelse gele kwikst. 
Putter  
Geelgors 

  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  3 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  3 ex 
 20 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 pr 
   
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 30 ex 
  1 ex 
  
10 ex 

13-09-82 
18-10-82 
26-10-82 
16-10-82 
16-08-82 
29-09-82 
16-10-82 
18-10-82 
19-10-82 
27-10-82 
04-10-82 
05-10-82 
22-10-82 
09-10-82 
01-05-82 
15-10-82 
15-05-82 
 
27-09-82 
16-10-82 
21-10-82 
16-10-82 
05-10-82 
12-09-82 
2 tot 10- 
18-10-82 
 
14-10-82 
16-10-82 
13-05-82 
21-05-82 
21-05-82 
 
02-10-82 
 

jagend zuidduinen Katwijk  
A.W.duinen  
Noordwijkerhoekbrug 
noordduinen,Noordwijk  
R'burg,nog jongen voerend  
op de Bronkhorstschool  
over noordduinen  
over Katwijk,'t Heen  
A.W.duinen 
Duindamse slag 
Rijnsburg,om de toren  
tuin Warmond 
zuidduinen Katwijk  
Rijnsburg 
kavel 1 Noordduinen 
Noordwijk,zuidduinen 
en 08-06-82 op zelfde plaats 
in kavel 1, Noordduinen 
tuin Warmond  
langs fietspad,noorduinen  
Wassenaar  
tuin R.K.kerk N'wijk-binnen  
tuin W.Alexanderpark  
park Duinweg  

09-82 ,idem  
bij de Surfclub op de 
Zuidboulevard  
polder Elsgeest  
op trek,noordduinen  
Leeuwenhorst  
Rijnsburg  
1 keer zang in kavel 1, 
noordduinen  
A.W.duinen   

F.v.Duivenvoorde  
Noël Aarts  
Rob de Mooij 
J.Glasbergen  
idem 
H.Verkade  
J.Glasbergen  
A.Cramer  
Noël Aarts 
J.Glasbergen  
idem  
G.Schrama-v.d.Berg 
F.v.Duivenvoorde 
J.Glasbergen 
Dick Hoek 
F.v.Duivenvoorde 
 
D.Hoek 
G.Schrama-v.d.Berg 
Cramer en J.Glasb. 
J.Glasbergen 
H.Verkade 
Mevr.G.Bakker 
J.v.Sambeek 
Idem 
 
R.de Mooij 
J.Glasbergen 
idem, e.a. 
Rob Jansson 
J.Glasbergen 
 
D.Hoek 
R.Jansson 

 
 
                       -------------- 
 
Wilt u de resterende waarnemingen van de laatste maanden van dit jaar tijdig 
inleveren bij de heer J.Glasbergen, P.v.Saxenstraat 7, 2231 LR Rijnsburg.  
De formulieren kunnen ook ingeleverd worden bij de heer A.Cramer aan het  
Sluispad 5 in Noordwijk. 
Een formulier vindt u als het goed is in deze STRANDLOPER. 
 
 
DEZE OPROEP GELDT OOK VOOR MENSEN DIE GEWEND ZIJN HUN FORMULIER NIET OF TE  
 
LAAT PLEGEN IN TE LEVEREN!!!!!  
 
WE ZULLEN  NU  NOG GEEN  NAMEN NOEMEN 
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PUZZEL-UITSLAG PUZZEL-UITSLAG PUZZEL-UITSLAG PUZZEL-UITSLAG PUZZEL-UITSLAG 
 

 
 
Hierboven vindt u de oplossing van de puzzel uit ons vorige nummer van de 
Strandloper, die was te vinden op pagina 16 en 17 van nummer 3. 
 
Moeten we wachten op de volgende blessure Hein, of krijgen we al eerder  
een nieuwe puzzel onder ogen? 
 
 
PUZZEL-UITSLAG PUZZEL-UITSLAG PUZZEL-UITSLAG PUZZEL-UITSLAG PUZZEL-UITSLAG 
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INHOUD VAN HET ORCHIDEEËNNUMMER 
 
 
 
Inhoud          pag.  14 
 
Wat zijn Orchideeën, C.M.J.Verweij      Pag.  15 
 
Orchideeën in onze vroegere Noordwijkse omgeving, C.M.J.Verweij  pag.  17  
 
Onderzoek naar het voorkomen van de Grote Keverorchis in Noord – 
 
wijk, 1978-1982, E.Aartse       pag.  19 
 
Hondskruid, J.v.Dijk        pag.  41 
 
Rietorchis en Gevlekte Rietorchis      pap.  44 
 
Breedbladige Wespenorchis, D.Hoek      pag.  47 
 
Bokkenorchis, C.M.J.Verweij       pag.  51 
 
Zaden van orchideeën, W.J.Kuijper      Pag.  53 
 
 
 
 
 
Alle orchideeëntekeningen zijn van Sjaan van Kekeren (ook de voorplaat) 
en de orchideeënplaat op het "tussenschutblad", behalve de tekening van 
de Grote Keverorchis op pagina 19, die door E.Aartse gemaakt is. 
De verspreidingskaartjes zijn gemaakt door Dick Hoek. 
Hot overige kaartmateriaal bij het verslag van E.Aartse is van de schrij-  
ver zelf. 
Bij de illustraties op pagina 53 en 54 staat de bron vermeld. 
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WAT ZIJN ORCHIDEEËN? 
 
Bij de meeste mensen wordt bij het noemen van de soort orchidee een  
beeld van een tropische, welhaast mysterieuze schoonheid opgewekt. Het  
komt in den regel geheel niet in de gedachte op, dat ook in onze  
streken vele soorten orchideeën groeien, ook al zijn ze niet opvallend  
als de uitbundige tropische verwante soorten. 
Bij een nadere beschouwing van bijvoorbeeld de bloemen, zien we dat  
de vorm en de kleur daarentegen nauwelijks voor de geprezen tropische  
orchideeën onderdoen, zij het dat de afmetingen wat bescheidener van  
aard zijn. 
In ons land komen zo'n 30 soorten voor, hetgeen slechts een zeer gering  
deel is van het totale aantal soorten van rond de 20.000. De orchi- 
deeën vormen dan ook de grootste plantenfamilie op aarde. 

De orchideeën vormen nog maar een jonge loot binnen het plantenrijk,  
want zij bestaan pas sinds ongeveer 2.000.000 jaar. De indruk bestaat  
dat de ontwikkeling binnen de familie der orchideeën nog in volle  
gang is, want er worden regelmatig nieuwe soorten ontdekt, terwijl er  
binnen de bekende soorten tal van variaties voorkomen die uit kunnen  
groeien tot weer nieuwe soorten. Door de talrijke variaties binnen  
een groot aantal soorten is het vaak moeilijk de juiste soort te  
bepalen. Van de rietorchissen bijvoorbeeld is er geen een plant  
dezelfde. 

Het zaad van de orchideeën is kleiner en lichter dan dat van enige  
andere plantengroep. Verder is het merkwaardig, dat uit dit zaad niet  
zondermeer nieuwe planten kunnen opgroeien. Omdat de zaden zo klein  
zijn, kunnen zij geen reservevoedsel bevatten. Vandaar dat bepaalde  
bodemschimmels, waarop het zaad terecht komt, de helpende hand moeten  
bieden. Zulke bodemschimmels zijn niet slechts voor de ontkieming  
van het zaad belangrijk, maar ook voor de verdere ontwikkeling van de  
plant. Bijna alle orchideeën zijn niet in staat zelf al het benodigde  
voedsel uit de grond te halen. De bodemschimmels helpen de orchideeën  
hierbij een handje. 

Vanwege de vereiste aanwezigheid van bepaalde bodemschimmels is het  
voor een belangrijk deel te verklaren, dat orchideeën zulke specifieke  
eisen stellen aan hun omgeving en slechts kunnen groeien waar reeds  
zulke bodemschimmels aanwezig zijn. In feite parasiteert de orchidee  
op de bodemschimmels, daar bepaalde cellen in de orchideewortel de  
schimmel afbreekt en gebruikt voor de opbouw van de eigen plant. 

De omgeving waarin orchideeën groeien kan niettemin toch zeer variabel  
zijn. De orchideeën groeien in hooggebergten, tropische regenwouden,  
moerassen e.d. Kortom, in iedere klimaatzone, tot zelfs aan de pool- 
streken, zijn ze te vinden. 

Orchideeën leven ofwel op bomen zonder daaraan voedsel te onttrekken  
(epiphytisch) ofwel op de bodem (terrestisch). De orchideeën, die in  
ons land voorkomen, behoren echter alle tot de laatste categorie. 

Met de ontwikkeling van zaad tot bloeiende plant zijn steeds enkele  
jaren gemoeid (gemiddeld drie jaar). Vermeerdering kan, behalve langs  
de normale geslachtelijke weg door middel van bevruchting en zaadvor- 
ming (generatief) ook ongeslachtelijk (vegetatief) tot stand komen.  
Bij de Moeraswespenorchis zorgt bijvoorbeeld de wortelstok hiervoor.  
De Dennenorchis kan zich voortplanten door stengeluitlopers of stolonen.  
Weer andere orchideeën vormen gesteelde knollen, waardoor wordt bereikt,  
dat de nieuwe planten op enige afstand van de oude planten te voor- 
schijn komen en op deze wijze dus niet al te dicht opeen komen te  
staan. Ook komt het voor, dat nieuwe knollen worden gevormd uit zijde- 
lingse knoppen aan de voet van de bestaande knol, zoals dat ook voor- 
komt bij bijvoorbeeld dahlia's. 
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De bladen van de Europese orchideeën zijn ongedeeld en parallel nervig.  
Zij kennen verder geen bladsteel. De bloeiwijze is meestal een aar.  
Dit wil zeggen, dat ongesteelde bloemen zijn gerangschikt langs de  
hoofdas of spil. Soms staan de bloemen gesteeld langs de hoofdas 
zoals bijvoorbeeld bij de wespenorchissen. Dit noemt men dan een tros. 

De bloem van de orchidee onderscheidt zich wel in het bijzonder van  
alle andere bloemen. In dit verband wordt volstaan met de vermelding  
van de hoofdkenmerken van de bloem, want aan de bloeiwijze van de  
orchidee zou al een apart hoofdstuk gewijd kunnen worden. Dit  
zou echter te ver voeren. 

Bij de orchideeën zijn de meeldraden, de stijl en de stempels, dus de  
mannelijke en vrouwelijke bloemdelen, op een bijzondere wijze met el- 
kaar vergroeid. Gewoonlijk zijn er slechts één of twee meeldraden  
gevormd; samen met de stijl en de stempels vormen ze de in het midden  
van de bloem oprijzende stempelzuil. Het vruchtbeginsel is onderstandig  
en meestal gedraaid. De bloembladen zijn in twee kringen gerangschikt,  
aan de buitenkant drie kelkbladen en er binnen drie kroonbladen.  
Streng botanisch beschouwd zijn de bloembekleedselen van de orchideeën  
een bloemdek van twee kransen van bloemdekbladen. Het middelste blad  
van de kroonbladen is meestal tot een grote opvallende lip gevormd,  
die bij vele soorten achterwaarts in een spoor verlengd is. 

Voor wat betreft de bestuiving en de zaad- en vruchtvorming is het  
evenwel toch noodzakelijk hieraan afzonderlijk aandacht te schenken.  
Het gaat hier om een vrij ingewikkeld, maar niet minder boeiend proces.  
Vandaar dat t.a.v. deze onderwerpen in dit nummer toch een apart hoofd- 
stukje is opgenomen. 

Alvorens deze algemene inleiding over de orchidee te besluiten, is het  
goed de algemene kenmerken in het kort nog even te vermelden. 

Bloemgestel: bloemen in een aar (vruchtbeginsel-ongesteeld) of in 
een tros (vruchtbeginsel gesteeld). 
Bloembouw: tweezijdig symmetrisch (wanneer men een denkbeeldige 
lijn door de bloem trekt, krijgt men twee helften die elkaars spie-  
gelbeeld zijn). 
Zes bloemdekbladen, waarvan drie kelkbladen (buitenste krans), twee 
kroonbladen en een lip (binnenste krans). 
Een of twee meeldraden zijn met de stijl tot een stempelzuil vergroeid. 
Vruchtbeginsel onderstandig, meestal 180 graden gedraaid, zodat de oor-  
spronkelijk naar boven staande lip naar beneden gericht is. 
Lip gespoord of komvormig uitgediept. 
Stengel enkelvoudig (onvertakt); loofbladen ongedeeld, gaafrandig, 
kromnervig (uitgezonderd de Denneorchis, geslacht Goodyera) 
 
Literatuur  

J.Landwehr, Wilde orchideeën van Europa deel I, 's-Graveland z.j.  
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ORCHIDEEËN IN ONZE VROEGERE NOORDWIJKSE OMGEVING. 
 
We spreken in deze aflevering van De Strandloper hoofdzakelijk over  
orchideeën die op het ogenblik in onze omgeving groeien. Niettemin is  
het toch de moeite waard na te gaan, welke orchideeën er alzo bij ons  
in het verleden hebben gegroeid. Het voorkomen van orchideeën kan ons  
iets leren over de landschappelijke en natuurlijke gesteldheid van  
vroeger dagen. 

Helaas zijn vroegere gegevens nogal schaars, want het botaniseren was  
bepaald nog niet zo'n algemene sport als nu, laat staan dat de vondsten  
nog eens op schrift werden gesteld. 

De oudste bron op dit gebied danken wij aan Rembert Dodoens, een plant- 
kundige in de 16e eeuw, die nog voor een bepaalde tijd aan de Leidse  
Universiteit verbonden is geweest. Naar deze plantkundige is in Noord- 
wijk een straat vernoemd. 
In de tweede bijgewerkte druk van zijn Kruydt-Boeck, dat in een Latijnse  
uitgave in 1616 verscheen, maakt hij melding van het voorkomen van de  
Sturmia (Liparis loeselii) in de Hollandse vochtige duinvalleien, een  
betrekkelijk kleine orchidee met geel-groene bloemen. 
In een eerdere Nederlandse uitgave uit 1608 vermeldde hij het 
voorkomen van de Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea) in de wijde  
omtrek van Den Haag, een betrekkelijke grote orchidee met een langwer- 
pige rose bloemtros. 

Clusius maakt in zijn "Rariorum Plantarum Historian uit 1601, melding  
van het Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) rond Den Haag. In hoeverre  
het Noordwijkse duingebied, waar hij nu ook nog voorkomt, daarbij be- 
trokken is, valt echter in dit boek niet op te maken. Evenals Dodoens  
was Clusius aan de Leidse Universiteit verbonden. 

David de Gorter heeft in de 18e eeuw een wat meer uitgebreide opgave  
verstrekt van planten die toendertijd in de duinen voorkwamen. In zijn  
rapport Flora VII Provinciarum Belgii foederati uit 1781, noemt hij  
allereerst de welriekende nachtorchis (Plantanthera bifolia) in de  
duinvalleien bij Hillegom. 
De Mannetjesorchis (Orchis mascula) met zijn purperen tot lila bloem- 
trossen trof hij aan in de duinvalleien in de buurt van Haarlem. Dit  
zal ongetwijfeld het huidige gebied van de Amsterdamse Waterleiding- 
maatschappij zijn. De Breedbladige orchis (Orchis majalis) trof hij  
algemeen in de duinvalleien aan evenals de Grote muggenorchis, die hij  
bovendien nog overvloedig aantrof op het landgoed Raaphorst te Wassenaar. 

Het Handekenskruid, ook wel Kulletjeskruid genoemd, een prachtige  
paarse orchidee (Orchis morio) werd door een drietal onderzoekers aan  
het begin van de vorige eeuw gevonden in de duinen nabij Katwijk-Binnen.  
In de "Flora Leidensis" van Molenboer en Kerbert uit 1843 wordt zelfs  
gesproken van het "Orchisland" bij Katwijk-Binnen, kennelijk een aan- 
wijzing, dat daar destijds zeer veel orchideeën groeiden. 
Het Handekenskruid kwam volgens deze Flora Leidensis ook voor in het  
Langeveld, benoorden Noordwijk. Deze Flora Leidensis, die, zoals de naam  
al aangeeft, een inventarisatie biedt van het gebied in en rond Leiden,  
geeft nog andere orchideeënvindplaatsen in en rond Noordwijk aan. In  
de weiden langs de duinkant tussen Noordwijk en Katwijk was een belang- 
rijke vindplaats van de Breedbladige orchis (Orchis majalis). De  
Herminium (Herminium monorchis), een kleine groen-geel bloeiende orchi- 
dee, was te vinden in het Langeveld. Men kan zich dit best voorstellen,  
want volgens kaarten uit deze periode stroomden nog helderen duin- 
beken door dit gebied, zoals bijvoorbeeld de Hillegomse beek. 
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De Grote keverorchis (listera ovata) wordt niet voor het Noordwijkse  
gebied genoemd, maar wel bijvoorbeeld voor de Katwijkse duinen. Gezien  
het feit, dat deze orchidee thans verspreid in de Noordwijkse duinen voor- 
komt, moet de Grote keverorchis ook in die tijd in Noordwijk zijn voor- 
gekomen. 
De Malaxis (Hammarbya paludosa), een klein groen bloeiend orchideetje,  
wordt voor het duinterrein tegen Katwijk-Binnen aangegeven. De Sturmia  
werd daar zelfs "zeer overvloedig" gevonden. 

Uit deze misschien wat vluchtige beschrijving van orchideeënvindplaatsen  
in en rond het grondgebied van Noordwijk blijkt in ieder geval, dat de 
groeiomstandigheden voor orchideeën in vroeger tijden aanmerkelijk gunsti- 
ger waren dan thans. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan de  
sinds de vorige eeuw in gang gezette ontwatering van de duinen en de daar-
achtergelegen landbouw- en veeteeltgebieden. Duinwaterwinning en een  
verbeterde afwatering waren daartoe de belangrijkste aanleidingen. Ont- 
ginning van binnenduinrandgebieden, intensivering van land- en tuinbouw,  
bemesting e.d. hebben verder hun tol geëist van onze orchideeën. 
Vochtige duinvalleien, drassige weilanden en duinbeken, ideale groeiplaatsen  
voor onze orchideeën, zijn voor een belangrijk gedeelte verdwenen, maar dat  
betekent nog niet, dat ons gebied geen functie meer heeft. Zoals uit  
andere passages in dit nummer blijkt, zijn er gelukkig nog verschillende  
orchideeën, waaronder zelfs zeer zeldzame, in ons gebied te vinden. Hier  
en daar, zoals bijvoorbeeld in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in  
Leeuwenhorst, wordt zelfs getracht door verbetering van bepaalde groei- 
plaatsen de kansen voor de orchideeën te vergroten. 
Niettemin blijft waakzaamheid geboden, want nog steeds dreigen bermen,  
kleine ruige perceeltjes, interessant sloten e.d. die in dit verband een  
belangrijke functie hebben, in het kader van landverbetering, reconstruc-
tiewerkzaamheden en uitbreidingsplannen ten offer te vallen. 
 

C.M.J.Verweij  
Westerbaan 7  
NOORDWIJK 

 
 
Geraadpleegde literatuur: 
-- R.Dodoens, Stirpium Histariae, Antwerpen 1616. 
--    Mulder, Elenchùs Plantarum,qua prope urbem Leidam naecuntur,Leiden 1817. 
-- J.H.Molkenboer en C.Kerbert, Flora Leidensis, Leiden 1840. 
-- C.van Hall, Flora Belgii septentrionalis, Amsterdam 1825. 
-- L.Vuyck, De plantengroei der duinen, Leiden 1898. 
-- M.O.Boerman e.a., 10 jaar botanische inventarisatie in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen, Amsterdam 1975. 
-- H.J.Cuené-Boterenbrood en J.Mennema, Zeldzame Nederlandse planten- 

soorten, Den Haag 1973. 
--  De Flora van Noordwijk, Noordwijk 1978. 
-- J.Landwehr, Wilde orchideeën van Europa, deel I, 's-Graveland z.j. 
-- J.G.Williams e.a., Elseviers Orchideeëngids, Amsterdam 1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 19 – 
 

ONDERZOEK GROTE KEVERORCHIS (LISTERA OVATA) 
IN NOORDWIJK OVER DE PERIODE 1978 T/M 1982. 

 

 
Kenmerken Grote keverorchis 

Plant 20-50 cm hoog met een  
groenachtige, vooral bovenaan  
dicht klierachtig behaarde  
stengel. 

Bladen groot, twee, bijna tegen- 
overstaand, eirond tot breed  
eirond, aan de top iets toege- 
spitst of met een spits puntje,  
aan de basis afgerond of iets  
versmald, duidelijk generfd.  
Boven deze twee bladen aan de  
stengel één of twee zeer kleine,  
spitse, schubvormige blaadjes. 

Bloeiwijze een lange, smalle 
rijkbloemige tros. 

Bloem groenachtig, schuin af- 
staand en gesteeld. Alle bloem- 
dekbladen met roodbruine of  
paarsachtige randen. Lip vanuit  
de smalle basis naar het einde  
verbreed en tweelobbig eindi- 
gend, in het midden met een  
groef, die nectar bevat. 

Voorkomen: op allerlei grond.  
Op kalk, krijt, mergel, leem, klei- 
en zandgronden, niet op uitge- 
sproken zure gronden. Op drogere  
maar ook op zeer natte plaatsen.  
In loof- en naaldbossen, onder  
struweel, in duinbosjes en duin- 
valleien, op dijken en langs wegen.  
Eén der meest algemeen voorko- 
mende orchideeën. Ondanks de veel-
bloemigheid is de plant onopval- 
lend en allerminst spectaculair. 

(Naar "Wilde Orchideeën in Europa"  
van J.Landwehr) 

 
Inleiding 
De aanleiding om met een themanummer over orchideeën in Noordwijk  
te komen waren de resultaten van een vijfjarig onderzoek naar het  
voorkomen van de Grote keverorchis (Listera ovata) in Noordwijk.  
Nu moet u niet denken dat dit onderzoek wetenschappelijk is opge- 
zet, hoewel het onderzoek verder gaat dan het simpel noteren van het  
aantal gevonden planten. 
Aan dit onderzoek is veel vrije tijd besteed en ik vond het jammer  
dat de door mij verzamelde gegevens op de een of andere manier ver- 
loren zouden gaan. Misschien dat anderen hierin bepaalde suggesties  
vinden om het onderzoek, misschien wel wetenschappelijker, voort te 
zetten. 
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Waarom onderzoek van de Grote keverorchis 

Het onderzoek is per ongeluk tot stand gekomen. In 1976 ben ik voor de  
aardigheid begonnen de planten te tellen op de toen bekende vindplaatsen.  
In de plantenwerkgroep van de AW-duinen, waar ik eveneens lid van ben,  
was iemand die ook aarzelend met het onderzoek naar het voorkomen van 
bepaalde orchideeën in de AW-duinen was begonnen en die... juist, 
had weer een kennis die bezig was met een onderzoek in de Kennemerduinen.  
Op 24 maart 1978 werd besloten dit onderzoek te coördineren. Er werden  
afspraken gemaakt om de resultaten onderling beter vergelijkbaar te  
maken. 

Het verslag van de Grote keverorchis in dit themanummer van De Strand- 
loper behandelt de Noordwijkse situatie. Het kan namelijk nog wel even  
duren voor het totale onderzoek is uitgewerkt en in een rapport is ver- 
schenen. Als dit rapport is uitgekomen zal uiteraard in De Strandloper  
de Noordwijkse situatie vergeleken worden met de situatie in de AW-duinen  
en in de Kennemerduinen. 

Coördinatie van het onderzoek 

Het doel van deze coördinatie is: 
a) Het verkrijgen van een beter inzicht in het voorkomen van de Grote  

keverorchis in het duingebied tussen Katwijk en IJmuiden. 
b) De resultaten van dit onderzoek zouden beter onderling vergeleken  

kunnen worden.  
 
De volgende afspraken werden gemaakt: 
a) Het onderzoek zal 5 jaar duren. 
b) De vindplaatsen worden op een kaart 1:10.000 ingetekend. 
c) De planten van een vindplaats worden op een kaartje schaal 1:50  

of 1:25 ingetekend. 
d) In verband met verstoring worden niet alle vindplaatsen in kaart  

gebracht; wel worden alle planten geteld. 
e) Er worden vegetatieopnamen van de vindplaatsen gemaakt, waarbij er  

voor gezorgd dient te worden, dat de verstoring zo gering mogelijk is. 
f) De bloeiende en de niet-bloeiende planten worden genoteerd en indien  

een vindplaatskaartje wordt gemaakt op deze kaart aangegeven. 
g) De bloeiaar wordt opgemeten en de bloemen worden geteld. 
h) De breedte en lengte van de bladeren worden opgemeten. 
i) De lengterichting van de bladeren wordt op het vindplaatskaartje  

aangegeven. 
j) De gezondheid van de planten wordt genoteerd b.v. groot, klein, vraat, 

vertrapt, zaadvorming e.d. 
k) De datum van de eerste bladvorming, de bloei en de verdwijning wordt  

genoteerd. 
l)  Afwijkende vormen worden genoteerd, waarbij vooral gelet zal worden  

op het voorkomen van; 
Listera ovata f.multinervia, met meer dan 5 duidelijke, in totaal 

     17-18 nerven per blad, 
Listera ovata f.purpurascens,met bruinrode nerven, donkerbruine bloem-  

     steeltjes en donkerpaarsbruine bloemdek- 
     bladeren, 

Listera ovata lus.trifoliata,met 3 grote bladen. 

Overzicht vindplaatsen 

Op bijgaand kaartje zijn de vindplaatsen van de Grote keverorchis  
in Noordwijk aangegeven. 

Onderzochte vindplaatsen in 1978 8 (no's 1 t/m 8) 
Nieuwe vindplaatsen 1973/1982  3 (no's 9,10 en 11) 
Verdwenen vindplaatsen 1978/1982  1 (no.8) 
Totaal aantal vindplaatsen 1982 10 
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Vindplaatsen Grote keverorchis 
In Noordwijk 
 
 
 

De plaats van de Grote keverorchis  
in de vegetatie. 

De Grote keverorchis is een plant  
die moeilijk te vinden is. Ener-  
zijds valt de plant door zijn groene  
bloemen bijna niet op tussen de  
andere planten, anderzijds komt hij  
op plaatsen voor waar je hem niet  
verwacht aan te treffen. 

De Grote keverorchis is een wat men  
in de vegetatiekunde noemt een  
differentiërende soort; een soort  
die in een bepaalde plantengemeen- 
schap wel voorkomt, maar voor deze  
gemeenschap niet kenmerkend is.  
De Grote keverorchis komt in bepaal- 
de plantengemeenschappen meer voor  
dan in andere. 

In het algemeen kan worden gezegd  
dat de Grote keverorchis voorkomt  
in het z.g. Elzen-Vogelkers-verbond,  
deel uitmakend van de Eiken-Beuken- 
klasse (WESTHOFF EN DEN HELD).Dit  
verbond komt voor op voedselrijke,  
minerale gronden, regelmatig onder  
water staand of met een vrij hoge,  
wisselende grondwaterstand. In het  
zuiden en oosten van het land vrij  
algemeen in rivier- en beekdalen,  
verder in het Duindistrict. 

In Noordwijk komt het Elzen-Vogel- 
kersverbond, weliswaar met een klein  
aantal kenmerkende soorten, slechts  
voor in Nieuw-Leeuwenhorst. Inder- 
daad zijn hier exemplaren van de  
Grote keverorchis gevonden. Dit  
bos, eigendom van bet Zuid-Hollands  
Landschap hoor, door zijn ligging  
op een oude strandwal, nog tot het  
Duindistrict. 
In de duinen zelf komt in Noordwijk  
dit Elzen-Vogelkersverbond niet  
voor. De meeste vindplaatsen in  
Noordwijk liggen op soms vrij steile  
noordhellingen en een regelmatig onder  
water staan van een vindplaats is er  
hier niet bij. 

Hiervoor werd aangehaald dat de  
Grote keverorchis voorkomt in de  
Eiken-Beuken-klasse. In deze klasse  
komt, buiten het eerder genoemde  
Elzen-Vogelkers-verbond, ook het  
Duin-Berkenbos voor. Dit Duin-Berken-  
hos heeft, weliswaar zijdelings, toch  
wel relaties met het Elzen-Vegelkers- 
verbond. 
In het Duin-Berkenbos is in de winter  
de grondwaterstand hoog, echter niet 
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hoger dan 30. cm onder het maaiveld.  
In de Amsterdamse Waterleidingduinen komt de Grote keverorchis  
in een aantal Duin-Berkenbossen voor. In Noordwijk komt het  
Duin-Berkenbos niet voor. Fragmenten van het Duin-Berkenbes  
worden gevonden aan de westzijde van het rijwielpad even ten  
noorden van de ingang van het terrein van de Noordwijkse Golfclub. 

FLORA NEERLANDICA, deel I, afl.5, Orchidaceae zegt het volgende:  
In de duinen meestal in vochtige humeuze berkenbosjes, voorts  
onder struweel, maar ook wel op de grazige hellingen en in min  
of meer droge, grazige valleien; niet op kalkarme grond. 

In DE LEVENDE NATUUR 7/8-1978 Het Zwanewater, flora en vegetatie  
lezen we: 
In Wintergroen-Kruipwilg-associatie, vohtige valleien en op  
noordhellingen komt plaatselijk Grote keverorchis voor. 
(LICHTHART EN HARM). 

Op onderstaand kaartje zijn de tot nu toe bekende vindplaatsen  
van de Grote keverorchis in Zuid-Holland aangegeven. U ziet dat  
in Zuid-Holland de Grote keverorchis voornamelijk in de duinen  
wordt gevonden. 
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De plaats van de Grote keverorchis in de vegetatie in Noordwijk 

We hebben nu via de literatuur een aantal plantengemeenschappen gevonden  
waar we met de vindplaatsen in Noordwijk aardig mee uit de voeten kunnen.  
Uit het voorgaande weten we nu dat de Grote keverorchis in de duinen,  
buiten het Duin-Berkenbos, gevonden kan worden op (grazige)noordhellingen.  
Op een enkele uitzondering na liggen alle vindplaatsen in Noordwijk op  
noordhellingen. 

De Grote keverorchis is op zo'n noordhelling wel aan een bepaalde plaats  
gebonden. De Grote keverorchis wordt namelijk alleen in het midden van  
zo'n helling gevonden en soms ook aan de voet. 
Een helling is niet overal even steil. Op iedere helling vinden we wel  
plekjes die wat horizontaler liggen of wat minder steil zijn dan de  
rest van de helling. Dergelijke terrasjes ontstaan vaak op plaatsen  
waar vroeger een konijnehol is geweest. Doch ook door een bepaald loop- 
patroon van de recreanten kunnen dergelijke terrasjes ontstaan. 
Maar waarom wordt nu de Grote keverorchis juist in het midden van zo'n  
helling gevonden? 
Kennelijk is het aan de top van de helling te droog. Aan de voet van de  
helling vinden we vaak een hoge begroeiing die als groeiplaats niet door  
de Grote keverorchis wordt geprefereerd. 
Bij regen stroomt het water de helling af en vult de horizontale terrasjes  
met regenwater. Humus en plantenresten worden door het regenwater naar  
beneden getransporteerd en vullen de terrasjes met een laag humus op.  
Deze humuslaag is beter in staat om het water vast te houden. 
Ook zakwater uit de helling komt op deze terrasjes eerder naar buiten  
dan op het steile gedeelte. 
Aan de voorwaarden van een voedselrijke, minerale grond, die regelmatig  
onder water staat en niet kalkarm moet zijn, worden op de noordhellingen  
voldaan. 

De vindplaatsen 2,3,4 en 7 behoren tot de z.g. Fakkelgras-Buntgras-klasse.  
Deze klasse omvat grote delen van het duingebied. 
Deze Fakkelgras-Buntgrasklasse is o.m. weer onder te verdelen in het 
Duinviooltjesverbond. Tot dit verbond behoren de vindplaatsen 2,3 en 4.  
Het Duinviooltjesverbond komt voor in droge, niet meer stuivende, matig  
kalkrijke tot matige kalkarme gedeelten van de kustduinen. 
Kenmerkende soorten in Noordwijk zijn o.a. Duinviooltje, Nachtsilene,  
Echt walstro en Bitterkruid. Een differentiërende soort is Gewoon fakkelgras; 
begeleidende soorten zijn o.a. Rood zwenkgras, Gewone rolklaver, Duizendblad,  
Helm, Smalle weegbree, Gewone veldbies, Reukgras en Gewone hoornbloem. 

Het Duinviooltjesverbond is voor de vindplaatsen 3 en 4, gezien de relaties  
met andere gemeenschappen, moeilijk verder onder te verdelen. Vindplaats 2  
gelegen in de zeereep en onder de directe invloedssfeer van het daar 
heersende klimaat, kan gerekend worden tot de Duinsterretjes-associatie  
met de kenmerkende soorten als Zanddoddegras, Ruw vergeet-mij-nietje en  
Kandelaartje. 

Vindplaats 7, gelegen langs de Noraweg, heeft heel veel relaties met het 
Duinviooltjesverbond, maar ook met het Borstelgrasverbond. Kenmerkende  
soorten van het Duinviooltjesverbond zijn n.l. Kleine hoornbloem, Duin- 
viooltje, Nachtsilene, Echt walstro. Kenmerkende soorten van het Borstel- 
grasverbond zijn Vleugeltjesbloem, Maanvaren en Schapegras. 
Vindplaats 7 zou gerekend kunnen worden tot de Wintergroen-Kruipwilg-associatie  
dat een onderdeel is van het Borstelgrasverbond. 

Voor vindplaats 5, de Wei, ligt de problematiek met betrekking tot de 
juiste plantengemeenschap wat moeilijker. Hoewel de berken in de jaren 
60 en 70 zijn verdwenen behoort de Wei toch nog wel tot het Duin-Berkenbos, 
maar heeft zeer veel relaties met het z.g. Duindoorn-Ligusterstruweel. 
Een vindplaats van de Grote keverorchis behoort volgens de literatuur 
tot de mogelijkheden. En inderdaad ligt in een vochtige greppel met 
's winters een vrij hoge waterstand de grootste vindplaats in Noordwijk. 
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Vindplaats 11 geeft minder problemen met het vaststellen van de planten- 
gemeenschap. Deze vindplaats behoort m.i. tot  de Glanshaver-associatie,  
onderdeel van het Glanshaver-verbond. Kensoorten voor deze vindplaats  
zijn: Frans raaigras, Wilde peen, Glad walstro, Beemdkroon en Pastinaak. 
Differentiërende soorten zijn; Fluitekruid, Kraailook en Vogelwikke.  
Dit vegetatietype komt voor op zeer voedselrijke, bemeste klei - en leem- 
grond. Hoewel deze vindplaats in een zeer kalkrijk gedeelte van de  
Zuidduinen ligt, is kennelijk de bovenlaag voldoende ontkalkt om deze 
plantengemeenschap te doen ontstaan. Voor de Grote keverorchis, die  
zoals we hiervoor gezien hebben niet op kalkarme grond voorkomt, is  
echter toch voldoende kalk aanwezig. 
Op genoemde helling niet ver van de vindplaats van de Grote keverorchis  
is ook 1 exemplaar van het Hondskruid gevonden. Deze orchidee groeide  
wat hoger op de helling waar het wat droger en minder ruig begroeid is.  
In Nederland wordt dit vegetatietype gevonden als een hooilandgemeenschap,  
die slechts zelden heel licht beweid wordt. In Zuid-Limburg komt dit  
vegetatietype voor op die krijthellinggraslanden die bemest en licht  
beweid worden. 
Bemesten in de zin die wij daar aan toekennen komt in de Zuidduinen niet  
voor. De ruig begroeide helling bemest zich zelf. De vele recreanten die  
de helling belopen zou men een vorm van beweiding kunnen noemen. Wel is  
het zo, dat de Grote keverorchis alleen op die plaatsen voorkomt waar de  
terrasjes belopen worden. De Grote keverorchis houdt zich dan weliswaar  
op aan de randen van de vegetatie. 
Indien het lopen op de helling verboden zou worden, bestaat er een goede  
kans, dat de helling dermate dicht begroeid zal raken, dat de Grote kever- 
orchis zal verdwijnen. 
 
Het weer 
Het behoeft geen betoog dat het weer een belangrijke factor is voor de  
groei, bloei en zaadvorming van de planten. De cyclus die de planten ieder  
jaar moeten doorlopen om van zaad weer zaad te vormen, is voor een belang- 
rijk deel te danken aan de weersomstandigheden. Droog, schraal weer stag- 
neert de groei, terwijl een hete, droge periode de vegetatie totaal kan  
verschroeien. 
In de duinen kunnen over het algemeen de meeste planten beter tegen  
de nattigheid dan tegen langdurige droogte. De slechte, vooral zeer natte  
zomer van 1981 met zes weken constante regenval, gaf een zichtbaar groenere 
duinvegetatie te zien. 
Het droge voorjaar van 1980 toen in de maand mei nauwelijks regen viel,  
gaf de duinen het aanzien of de herfst was begonnen. 

In de periode 1978 t/m 1982 was voor de groei en bloei van de Grote  
keverorchis het weer in april, mei en juni van belang. Eind april komen  
de eerste planten van de Grote keverorchis boven de grond. De bloei vindt  
plaats eind mei begin juni en de planten sterven half juli weer af. 

1978 april Wisselvallig weer met een overwegend w/nw-wind. Op 11 april  
     zware sneeuwval. Half april begon een korte periode met beter  
     weer en kwam de temperatuur boven de 10 graden. Eind april  
     zware regenval en buien. 

     mei   De eerste week van mei was het wisselvallig weer met (onweers)  
     buien en temperaturen tussen 15 en 20 graden. Daarna begon er  
     een koude periode met no-winden. Vanaf half mei werd het wissel- 
     vallig met buien en temperaturen van 12-16 graden. De laatste  
     week van mei begon een periode met zeer warm weer. 

     juni  Deze periode duurde tot 7 juni. Via fikse onweersbuien kreeg  
     het weer een wisselvallig karakter met veel buien en winden  
     uit w en nw. Op 20 juni begon een koud, wisselvallig weertype met  
     veel regen dat voortduurde tot 11 juli. 
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1979 april De eerste helft van de maand was nat en somber. Half april begon  
     een korte weersverbetering, maar kort daarna werd het weer wissel- 
     vallig met veel regen en wind. De temperaturen kwamen die maand  
     nauwelijks boven de 10 graden. 

     mei   Op 11 mei trad een verbetering in, die afgewisseld met wat  
     (onweers)buien voortduurde tot eind mei. De zware onweersbuien  
     van 30 en 31 mei verstoorden het weer geheel. 

     juni  Deze maand bleef het te koud en te nat. De temperaturen schom- 
     melden tussen de 13 en 15 graden. 

1980 april De eerste helft van april was het koud en somber. Op 12 april  
     kregen we een weersverbetering met temperaturen tot 20 graden.  
     Op 17 april begon een koud en vooral buiig weertype. 

     mei   Mei werd een bijzondere mooie maand. Zonnig maar veel te droog.  
     Deze periode duurde tot half juni. In deze periode van 6 weken  
     viel slechts 7 mm regen. De vegetatie had veel te leiden van  
     deze droogte. 

     juni  Op 16 juni sloeg het weer om en begon een zeer natte periode  
     die tot 22 juli duurde. 

1981 april De maand begon wisselvallig. Op 7 april begon een periode met  
           voorjaarsweer die voortduurde tot 16 april. Daarna kreeg het  

     weer een wisselvallig karakter. De bijzonder zware nachtvorst  
     (8 graden onder nul in de duinen) van 24 april berokkende veel  
     schade aan het jonge groen. 

     mei   Het wisselvallige weer duurde tot omstreeks 16 mei. Er trad  
     een weersverbetering in (op 31 mei 26 graden) die voortduurde  
     tot half juni. In mei viel regelmatig regen, zodat deze maand  
     niet te droog werd. 

     juni  Half juni begon een koude periode met w/nw-winden afgewisseld  
     met buien. Dit weertype duurde tot begin juli. 

1982 april April begon voorjaarsachtig met af en toe een zachte regen. De  
      temperaturen lagen rond de 15 graden. De tweede week van april  

     was wisselvallig met veel hagel- en sneeuwbuien. Vanaf half  
     april tot eind april was het weer zonnig, droog met temperaturen  
     rond de 12 graden. 

     mei   Eind april sloeg het weer om en kregen we een wisselvallig  
     weertype met lage temperaturen, rond de 8 graden. 
     Op 9 mei trad een weersverbetering in met droog en zonnig weer,  
     die na een kleine inzinking in de derde week van mei, voortduurde  
     tot half juni. 

     juni  Van 30 mei tot 11 juni was er een hittegolf met temperaturen  
     aan de kust rond de 27 graden. Op 11 juni begon een buiig weer- 
     type dat voortduurde tot het eind van de maand. 

 
Ieder jaar wordt de vindplaats nabij de Duindamseslag (vindplaats 4)  
gebruikt voor het bepalen van de datum van het verschijnen van de eerste  
planten, de bloei en het verdwijnen van de planten. 
Dit geeft het volgende resultaat. 
DATUM VAN DE EERSTE 
ZICHTBARE PLANTEN 

DATUM VAN DE EERSTE 
BLOEIENDE PLANTEN 

DATUM PLANTEN NIET 
MEER TERUGGEVONDEN 

1978 22 april  22 mei is na 31 dagen 17 juli 
1979 30 april  24 mei is na 25 dagen 21 juli 
1980 28 april  23 mei is na 26 dagen niet gecontroleerd 

1981 14 april  20 mei is na 37 dagen 16 juli 
1982 29 april  25 mei is na 27 dagen niet gecontroleerd 

 
Hoewel in 1981 door het fraaie weer begin april de Grote keverorchis  
bijzonder vroeg boven de grond kwam, stagneerde de groei door het koude 
wisselvallige weer in de rest van de maand en de eerste helft van mei. 
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GEMIDDELDE LENGTE VAN DE GEVONDEN BLOEIENDE PLANTEN 
Aan de hand van het totaal aantal gevonden planten is de 
volgende opstelling gemaakt van de lengte van de bloeiende planten. 
 

lengte van de plant aantal 
kleiner dan 10 cm 
van 10 t/m 14 cm  
van 15 t/m 19 cm  
van 20 t/m 24 cm  
van 25 t/m 29 cm  
van 30 t/m 34 cm  
van 35 t/m 39 cm  
van 40 t/m 44 cm  
van 45 t/m 49 cm 
boven 50 cm 

 11 
 10 
 33 
 38 
 44  
 54  
 25  
 13 
7 
4 

239 
 
Schematisch geeft dit het volgende resultaat. 
 

 
 
De gemiddelde lengte van een plant bedraagt 27½ cm. 
 
 
BESCHADIGINGEN 

Het aantal beschadigde planten is vrij hoog. Door wie worden deze  
beschadigingen nu veroorzaakt? Aan de vorm van de beschadigingen  
zullen het vermoedelijk wel konijnen zijn. Slakken zijn in al die  
jaren nooit op de planten aangetroffen. 
Ik krijg de indruk dat de konijnen de planten toch niet zo lekker  
vinden. Hoewel de bloemstengels de voorkeur genieten, komen ook 
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planten voor waarvan de bloemstengel intact is, terwijl de bladeren  
beschadigd zijn. Zelden werden planten aangetroffen met een gedeelte- 
lijk opgevreten stengel. Kennelijk eten de konijnen de planten bij  
gebrek aan wat beters. Dit in tegenstelling met de Breedbladige  
wespenorchis die een lekkernij is voor de konijnen. Van deze 
orchidee worden in de Noordduinen alleen maar de kaalgevreten planten  
aangetroffen. Alleen in hoge begroeiing worden de planten niet aan- 
gevreten. 

De twee grote planten van vindplaats 2 waren in 1982 praktisch 
geheel opgevreten. Dat planten zo beschadigd worden is een zeldzaam- 
heid. Het schrale weer van half april tot in mei stagneerde de  
plantengroei op deze vrij kale helling. De frisse groene bladeren  
van de Grote keverorchis vonden toen als alternatief groenvoer aftrek. 

Aan de vorm van de vraatverschijnselen is te zien dat de planten  
al in een vroeg stadium worden aangevreten, daarna worden ze met  
rust gelaten. De smaak valt kennelijk tegen. 

Als de jonge planten van de Grote keverorchis uit de grond komen,  
zijn de twee bladeren ineengerold tot een kokertje. Vaak ziet men  
planten waarvan de toppen aangevreten zijn. De opgerolde bladeren  
worden met een hap aangevreten en dan teleurgesteld met rust  
gelaten. De bladeren ontrollen zich, en de volgende vraatsporen  
zijn op de bladeren zichtbaar. De vraat van het ene blad is het 

 

spiegelbeeld van dat op het andere 
blad. De vraatsporen groeien 
met de verdere ontplooiing van het  
blad mee, vandaar dat het lijkt of  
er soms flinke happen uitgenomen zijn. 

Soms wordt alleen gebeten en dan krijgen we de volgende bescha- 
digingen te zien. 

 
Spiegelbeeldeffecten komen ook voor aan hetzelfde blad. Als de  
bladeren bijna ontrold zijn komen de volgende beschadigingen voor. 

              
Ales de bladeren geheel ontrold zijn, zijn vaak happen uit de  
bladranden of bladtoppen te zien. 

        
Een merkwaardige schade trof ik aan op vindplaats 2. In een van  
bladeren zaten 6 gaatjes. Verder was het blad niet aangevreten.  

       

Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat  
een roofdier(bunzing, herme1ijn) toen. 
het blad nog niet geheel ontrold was,  
er in gebeten heeft en dat het de  
perforatie is van de hoektanden. Het  
dier heeft niet doorgebeten, anders  
zouden de afdrukken van de snijtanden  
er ook ingestaan moeten hebben. Het  
is een veronderstelling en ik geef  
mijn mening graag voor een andere. 
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VINDPLAATS 1 

Deze vindplaats ligt in een klein delletje van ± 150 m2. Het gehele dal  
is dichtgegroeid met Gewone esdoorn, Noorse Esdoorn, Rode esdoorn, Kardinaals- 
muts, Witte abeel, Spaanse aak, Zomereik, Gewone vogelkers, Amerikaanse  
vogelkers, Ruwe berk, Beuk, Rimpelroos, Hondsroos. 

Slechts op een plaats is het dal te bereiken. Verder is het volkomen  
ontoegankelijk door de dichte vegetatie. In het midden van het dal ligt een  
watergat dat zelfs in droge zomers nog wat water bevat. 

De wand in het zuiden heeft een wat open onder begroeiing. Deze helling is  
zeer in trek bij konijnen. Vele holen zijn hier gegraven en het uitkomende  
zand bedekt bijna de gehele helling. Aan de voet van deze helling worden  
exemplaren van de Grote keverorchis gevonden. 
 

jaar totaal 
bloeiende planten niet-bloeiende planten 

onbeschadigd beschadigd onbeschadigd beschadigd 

1978 8 - - 8 - 
1979 6 - - 5 1 

1980 geen     
1981 3 - 1 2 - 
1982 geen     

 
De gevonden planten in 1981 stonden tussen wat dood hout aan de voet van de  
helling. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de overige planten verdwenen  
zijn onder het zand uit de konijneholen. 
 
 
                       -------------- 
 
VINDPLAATS 2  

Deze vindplaats ligt op een zeer steile noordhelling in de zeereep. De  
helling heeft bijna geen begroeiing en bestaat voornamelijk uit Dauwbraam.  
Alleen op de z.g. terrasjes komt een wat soortenrijkere plantengroei voor.  
De volgende soorten komen hier voor: 
Fakkelgras, Zachte ooievaarsbek, Grote wilde tijm, Ruw vergeet-mij-nietje, 
Zandhoornbloem, Veld-ereprijs, Muurpeper, Jacobskruiskruid, Zandzegge, 
Knolboterbloem, Zanddoddegras, Gewone veldbies, Zandmuur, Duinreigersbek, 
Kandelaartje, Dauwbraam, Liguster, Hondstong, Kruldistel, Bosaardbei,  
Duinsalomonszegel, Mannetjesereprijs. 

De meeste exemplaren van de Grote keverorchis worden gevonden op deze  
terrasjes. 
 

jaar totaal 
bloeiende planten niet-bloeiende planten 

onbeschadigd beschadigd onbeschadigd beschadigd 

1978 13 3 1 4 5 
1979 20 11 2 6 1 
1980 11 3 2 1 4 

1981 17 5 10 - 2 
1982     8 4 1 1 2 
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Op een van de terrasjes komt ieder jaar een tweetal planten voor die  
qua grootte er duidelijk uitspringt ten opzichte van de andere planten.  
Soms heeft een van de planten een derde blad. 
Uit onderstaand overzicht kunt u het verloop van deze exemplaren zien  
tijdens de inventarisatieperiode. 
 

jaar 

lengte plant aantal bloemen breedte en lengte 
bladeren in mm 

derde blad aantal nerven 

oost west oost west oost west oost oost west 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

29 
47 
-- 
40 
-- 

25 
50 
-- 
42 
-- 

35 
48 
-- 
-- 
-- 

34 
48 
-- 
48 
-- 

86x124 
84x132 
73x112 
89x120 
 -x- 

83x118 
89x106 
74x102 
77x87 
 -x- 

30x50  
65x104 
beschadigd 
niet aanwezig 
onbekend 

9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 

 
Door de grote droogte in mei 1981 hadden de beide planten een verdroogde  
bloemstengel. 

In 1982 waren de planten dermate beschadigd door vraat, dat het niet moge-  
lijk was uit de restanten van de bladeren deze op te meten. Aan de dikte 
van het restant van de stengels moeten beide planten wel gebloeid hebben of in 
ieder geval knoppen hebben gevormd. Een eventueel derde blad kon gezien 
de vraat niet worden geconstateerd. 
Uit de restanten van de bladeren kon wel worden vastgesteld dat de planten 
evenals voorgaande jaren weer 9 duidelijk zichtbare nerven hadden. 

In 1979 werd op de helling een exemplaar gevonden dat erg donker was  
gekleurd. Deze plant viel, in tegenstelling tot de andere planten van de  
Grote keverorchis, wel op tussen de vegetatie. De stengel was paars,  
de bladeren hadden donkere bladnerven, er waren paarse bloemsteeltjes,  
doch de bloemen, hoewel donkerder dan de andere planten, hadden niet die 
donkerpaarsbruine kleur die de Flora Neerlandica als kenmerk noemt voor  
Listera ovata f.purpurascens. Mogelijk zou deze plant toch wel tot  
f.purpurascens gerekend mogen worden gezien de andere kenmerken. 
In de jaren na 1979 is de plant niet meer teruggekomen. 
 
 
                       -------------- 
 
 
VINDPLAATS 3  

Deze vindplaats ligt eveneens in de zeereep, maar ligt iets meer landinwaarts.  
De vegetatie is wat tot rust gekomen. De vindplaats ligt niet noord  
gericht zoals vindplaats 2 doch meer noordoostwaarts. De meeste planten  
worden gevonden tussen de door de wind laag gehouden liguster. Als de  
planten bloeien komen ze net boven de liguster uit. 

De volgende soorten komen hier voor: Smalle weegbree, Veldzuring, Fakkelgras,  
Grote wilde tijm, Ruw vergeet-mij-nietje, Zandhoornbloem, Veldereprijs, 
Jacobskruiskruid, Zandzegge, Akkerhoornbloem, Gewone veldbies, Buntgras,  
Zandmuur, Duinreigersbek, Dauwbraam, Liguster, Duindoorn, Hondstong, Winter-
postelein, Gewoon struisgras, Bosaardbei, Deens-lepelblad, Gewone eikvaren,  
Duinsalomonszegel, Agrimonie, Mannetjesereprijs, Kleine veldkers en Drienerfmuur. 

In een greppel aan de voet van de helling werden wat planten gevonden, doch  
dit aantal wisselt. De greppel volgt de tendens van de groei op de 
helling; weinig planten op de helling, dan ook weinig planten in de greppel. 
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De Grote keverorchis wordt gevonden in een smalle strook in het midden  
van de helling. 
 

jaar totaal 
bloeiende planten niet-bloeiende planten 

onbeschadigd beschadigd onbeschadigd beschadigd 

1978 7 - 3 - 4 
1979 32 21 6 3 2 
1980 18 3 1 5 9 

1981 20 7 2 6 5 
1982     7 4 2 - 1 

 
In 1979 werd op de helling een exemplaar gevonden die voldoet aan de  
omschrijving van Listera ovata f.purpurascens. In tegenstelling tot het  
exemplaar van vindplaats 2 had dit exemplaar wel bloemen van een donker- 
paarsbruine kleur. De plant was ook duidelijk donkerder dan de plant  
van vindplaats 2. 
In 1979 werd nog een aantal planten gevonden die qua kleur tussen 
Listera ovata f.ovata en f.purpurascens in zat. 

In 1980 vertoonde deze vindplaats een aantal planten met verdroogde  
bladeren en/of verdroogde bloemstengels. Door de droogte heeft de greppel  
erg geleden. In 1981 keerde de oorspronkelijke begroeiing niet terug en  
wat er nog van over was werd teruggedrongen door de plotselinge opkomst  
van Brandnetel, Smeerwortel en Klis. 

In 1982 werd op de helling weer een exemplaar gevonden dat donkerder was  
dan de andere planten. Mogelijk een exemplaar dat tussen f.ovata en  
f.purpurascens instaat. 

In 1979,1980 en 1982 werd in de greppel onder aan de helling een plant  
gevonden met 9 duidelijke nerven. 
 
 
                       -------------- 
 
 
VINDPLAATS 4 

Deze vindplaats ligt op een noordhelling. Ook hier werden de planten  
gevonden in het midden van de helling langs een door duinbezoekers  
ontstaan pad. 

Op de vindplaats komen de volgende soorten voor: Smalle weegbree, Grote  
wilde tijm, Ruw-vergeet-mij-nietje, Zandhoornbloem, Jacobskruiskruid,  
Zandzegge, Knolboterbloem, Muize-oortje, Echt walstro, Bitterkruid,  
Gewone veldbies, Buntgras, Hondsviooltje, Duinreigersbek, Dauwbraam,  
Liguster, Duindoorn, Klein kruiskruid, Schermhavikskruid, Bosaardbei,  
Driedistel, Gewone eikvaren, Duinsalomonszegel, Zomereik, Kleine veld- 
kers, Drienerfmuur. 

In 1978 en 1979 zijn de gevonden planten op een kaartje ingetekend,  
doch in 1980 is hier mee gestopt omdat het vaste meetpunt was verdwenen. 

Deze vindplaats van de Grote keverorchis is in de loop der jaren duide- 
lijk minder geworden. Door een ander looppatroon op de helling is het  
paadje nagenoeg dichtgegroeid. Deze steeds dichter wordende begroeiing  
heeft wel degelijk invloed op de Grote keverorchis. 

De vindplaats werd in 1980 bedreigd door een stuifduin vlak achter de  
helling. Dit stuifgat werd veel door duinbezoekers vooral met kinderen  
gebruikt. Op mijn verzoek heeft het Staatsbosbeheer dit duin vastgelegd. 
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Een op de helling aanwezig groot konijnehol heb ik begin 1980 dicht- 
gegooid omdat het graafzand een groepje vooral forse planten (met 7 en  
9 nerven) bedreigde. Dat dit groepje in de loop der jaren achteruit  
ging, heeft kennelijk een andere oorzaak gehad. 
 

jaar totaal 
bloeiende planten niet-bloeiende planten 

onbeschadigd beschadigd onbeschadigd beschadigd 

1978 33 12 4 16 1 
1979 36 13 3 14 6 
1980 16 3 4 4 5 
1981 30 13 1 12 4 

1982    15 7 3 3 2 

 
Geconstateerd werd dat het aantal planten op het in 1978 opgemeten deel  
van de helling ieder jaar minder werd. De planten zijn als het ware  
gevlucht naar wat delen op de helling die minder begroeid zijn. Deze  
verspreiding gaat echter traag, maar is in de loop der jaren duidelijk  
waarneembaar geweest. Op plaatsen waar de begroeiing ruiger wordt,  
verdwijnt de Grote keverorchis langzaam maar zeker. 

In 1982 beleefde ik bij de controle van deze vindplaats een onaangename  
verrassing. 
leder jaar wordt het Staatsbosbeheer de resultaten van het onderzoek  
medegedeeld. Op 22 november 1978 kreeg ik naar aanleiding van het  
toegezonden rapport een brief waarin ondermeer het volgende staat:  
"Door dit schrijven wil ik u danken voor de toezending en kan u verzeke- 
 ren dat het Staatsbosbeheer dit soort activiteiten bijzonder op 
 prijs stelt. Op deze wijze hebben de verzamelde gegevens waarde 
 voor het beheer. 
 Voor gericht onderzoek wil ik u graag, ook in de toekomst, de gelegen- 
 held geven tot het betreden van de duinen, ook buiten de wegen en paden" 

w.g. Jhr.Ir.W.H.J.de Baufort. 

In 1982 werd het terrein afgezet en ingegaasd. Op zich is ingazen niet  
zo'n ramp doch op "kale" plekken in het terrein werden jonge struiken  
geplant. Ook de noordhelling waar de vindplaats van de Grote keverorchis  
zich bevindt, werd gedeeltelijk beplant. Een merkwaardige gang van zaken!  
De vindplaats is bij het Staatsbosbeheer bekend en zonder enige vorm  
van overleg - als men de juiste plaats niet kon lokaliseren - gaat men  
in de helling graven. Hiervoor werd aangehaald dat de Grote keverorchis  
als het ware vlucht naar open delen van de helling. Juist hier is 
geplant. Op uitgestoken zoden groeide een aantal vergeelde en verdroogde  
exemplaren van de Grote keverorchis. Een hoogst onaangename verrassing.  
De verzamelde gegevens hadden toch kennelijk geen waarde voor het beheer!  
Over het nut om een noordhelling in te planten of andere plaatsen binnen  
het ingegaasde stuk van een nieuwe beplanting te voorzien, wil ik in het  
kader van het onderzoek naar de Grote keverorchis niet nader op ingaan.  
Uiteraard heb ik daar wel een bepaalde mening over. 

Exemplaren met 9 nerven werden gevonden in 1979 ( 6 exemplaren), 1981  
(2 exemplaren) en in 1982 (2 exemplaren). 
Donkergekleurde planten kwamen op deze vindplaats niet voor. 
 
 
                       -------------- 
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VINDPLAATS 5 

Deze vindplaats ligt in een vochtige greppel. 
Op de vindplaats worden de volgende soorten gevonden: Echte witbol,  
Koninginnekruid, Ruw vergeet-mij-nietje, Zandzegge, Lathyruswikke,  
Gewone veldbies, Dauwbraam, Liguster, Duindoorn, Eenstijlige meidoorn,  
Kruldistel, Ruige zegge, Gewoon struisgras, Bosaardbei, Duinsalomonszegel,  
Gewone esdoorn, Mannetjesereprijs, Rolklaver. 
 

jaar totaal 
bloeiende planten niet-bloeiende planten 

onbeschadigd beschadigd onbeschadigd beschadigd 

1978 61 16 - 45 - 
1979 59 16 - 43 - 
1980 74 10 1 50 13 

1981 66 7 - 57 2 
1982    40 - - 32 8 

 
De begroeiing in de greppel wordt steeds hoger. Omstreeks 1975 werd  
het terrein voor het publiek afgesloten. Door de greppel liep echter  
een vrij breed pad, dat door lopen door de vele bezoekers aan "De Wei"  
was ontstaan. De begroeiing werd daardoor laag gehouden. Nu er geen  
betreding meer plaats vond, werd de begroeiing ieder jaar hoger en 
ruiger.  

Met toestemming van het Staatsbosbeheer is in 1980 een deel van de 
begroeiing in de greppel gemaaid. Het maaien heeft het eerste jaar 
wel degelijk geholpen. Over het algemeen genomen was 1980 voor de  
Grote keverorchis een bijzonder slecht jaar. Alleen vindplaats 5 gaf   
een groter aantal planten te zien. Weliswaar nam ook het aantal bescha- 
digde planten toe, doch dit is mogelijk te wijten aan meer konijnevraat.  
Konijnen houden nu eenmaal niet van hoog gras. 

Het effect van het maaien, verdween voor een groot deel in 1981, maar  
vooral in 1982. De greppel verruigt steeds meer. Ook het gemaaide deel  
is zelfs erger verruigt dan in 1980. De greppel wordt voor konijnen  
steeds moeilijker bereikbaar, omdat de begroeiing rondom de greppel ook  
steeds hoger wordt. Het begrazingseffect is niet meer aanwezig.  
De beschadigde planten stonden alle op het talud van de greppel. De  
begroeiing is hier nog niet zo hoog als in de greppel zelf. 

Vanaf 1978 is ieder jaar de greppel opgemeten. Alle planten werden in  
kaart gebracht. Op bijgaande situatietekening vindt u de toestand in  
1978 en 1982. Duidelijk is te zien dat in het niet gemaaide stuk  
bijna alle planten van de Grote keverorchis verdwenen zijn. Bloeiende  
planten werden in 1982 niet aangetroffen. 

Of het zin heeft deze greppel te blijven maaien is hoogst twijfelachtig  
te noemen. Evenals bij vindplaats 4 is ook hier goed te zien dat de  
Grote keverorchis vlucht naar open delen van de greppel. In 1978 werd  
buiten het opgemeten gedeelte geen ander exemplaar gevonden. In 1981  
werden iets verder in de greppel 8 exemplaren gevonden en in 1982  
14 exemplaren. 

Donkergekleurde planten kwamen voor in 1980, 3 stuks en 1981 met 1 stuks. 

Planten met een derde blad kwamen voor in 1978, 2 stuks, 1979 2,  
1980,1 en 1982, 1. 

Een merkwaardige vergroeiing werd in 1978 geconstateerd. Een bloeiende 
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plant met een lengte van 28 cm had een blad dat tot een koker was  
vergroeid. De bloemstengel kwam uit dit vergroeide blad omhoog. Bij een  
andere plant was een gedeelte van het blad tot een koker vergroeid. 

Planten met 9 duidelijke nerven werden alleen in 1979 gevonden t.w.  
2 stuks. 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
VINDPLAATS 6  

Deze vindplaats ligt op een steile, zwaar begroeide helling op het terrein  
van de Noordwijkse Golfclub. Op wat open plaatsen worden de planten  
van de Grote keverorchis gevonden. 
 

jaar totaal 
bloeiende planten niet-bloeiende planten 

onbeschadigd beschadigd onbeschadigd beschadigd 

1978 11 3 2 2 4 
1979 11 1 1 5 4 

1980 geen - - - - 
1981 5 - 1 2 2 
1982   geen - - - - 

 
In 1982 is de helling niet erg goed onderzocht omdat de begroeiing  
nog hoger en ruiger was dan de jaren daarvoor. 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
VINDPLAATS 7  

Deze vindplaats is gelegen op een grazige noordhelling langs de  
Noraweg. Het grootste gedeelte van deze vindplaats ligt achter een  
rasterwerk. De helling wordt gekenmerkt door een bijzonder mooie  
begroeiing. De volgende soorten komen ter plaatse voor: Kropaar,  
Fakkelgras, Grote wilde tijm, Ruw vergeet-mij-nietje, Jacobskruiskruid,  
Zandzegge, Knolboterbloem, Akkerhoornbloem, Muize-oor, Echt wa1stro,  
Lathyruswikke, Gewone veldbies, Hondsviooltje, Rondbladig wintergroen,  
Maanvaren, Schapegras, Vleugeltjesbloem, Dauwbraam, Liguster, Duindoorn, 
Eenstijlige meidoorn, Gewoon struisgras, Bosaardbei, Reukgras,  
Gewone eikvaren, Duinsalomonszegel, Agrimonie, Mannetjesereprijs,  
Rolklaver. 

De Grote keverorchis wordt niet opgemeten om de fraai begroeide helling  
niet te behoeven betreden. Inventarisatie gebeurt vanaf het raster.  
Alleen de bloeiende planten kunnen visueel worden geteld, omdat deze  
boven de begroeiing uitsteken. De niet-bloeiende planten zijn vanaf  
het raster niet zichtbaar tussen de begroeiing. Alleen de planten  
die voor het raster staan zijn opgemeten. 
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jaar totaal 
bloeiende planten niet-bloeiende planten 

onbeschadigd beschadigd onbeschadigd beschadigd 

1978 16 14 2 - - 
1979 18 4 14 - - 
1980 9 2 7 - - 
1981 14 7 4 3 - 

1982 15 12 3 - - 

 
Het grote aantal beschadigde planten in 1979 had de volgende oorzaak. 

Op 31 oktober 1977 verzocht de Vereniging het Staatsbosbeheer het  
rasterwerk langs de Noraweg wat te verplaatsen, omdat de vindplaats  
van de Grote keverorchis, die vlak langs het ruiterpad was gelegen,  
bedreigd werd door afkalven van het duin. 
Op 26 juni 1978 deelde het Staatsbosbeheer mede, dat het raster langs  
de Noraweg niet verplaatst kon worden omdat het de grens aan gaf van  
het in erfpacht uitgegeven terrein aan de Noordwijkse Golfclub. Wel  
werd in overweging genomen om het duinbeloop te beschermen met een  
afzonderlijke eendraadsraster langs de duinvoet indien zou blijken  
dat dit nodig zou zijn. 

Vlak voor de bloei werd in 1979 dwars door de vindplaats een gaas- 
afzetting gemaakt op de aanwezige afrastering van palen en prikkeldraad.  
Het gaas werd gedeeltelijk ingegraven en de planten van de Grote  
keverorchis werden met de zoden uitgespit. Door een lid van onze  
vereniging zijn de zoden weer teruggelegd, doch de planten kwamen niet  
meer op. Ook de jaren daarna zijn vlak naast het raster geen planten  
van de Grote keverorchis meer opgekomen. Een bewijs dat zo'n rigoureuze  
ingreep als graven funest is voor deze kwetsbare orchidee. 
En waarom? Omdat makers van grenzen op papier geen rekening houden met  
de grenzen die van nature voorkomen. 

In 1978 en in 1982 kwam een zeer, fors exemplaar voor. De lengte van  
deze plant wordt geschat op + 50 cm met een dikke bloeistengel en  
zeer veel, dicht opeen bloeiende bloemen. 
Donkergekleurde planten kwamen niet voor. 
In 1982 bloeide 1 plant met een derde blad. 
Planten met 9 duidelijke nerven kwamen voor in 1979, 2 exemplaren en  
in 1982 1 exemplaar. 
 
 
                       -------------- 
 
 
VINDPLAATS 8  

Deze vindplaats kwam voor op een steile noordhelling langs de Noraweg.  
Deze helling is bijna geheel begroeid met liguster. Op een klein  
terrasjes van ongeveer een halve vierkante meter werden de planten  
van de Grote keverorchis gevonden. Bloeiende planten zijn daar nimmer  
aangetroffen. 

Planten werden gevonden in 1978, 3 stuks en in 1979 eveneens 3 stuks.  
Vanaf 1980 zijn daar geen planten meer aangetroffen. 
Het terrasje is dermate dichtgegroeid dat deze vindplaats als verval- 
len beschouwd kan worden. 
 
 
                       -------------- 
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VINDPLAATS 9  

Deze vindplaats ligt in het Langevelderduin. Dit terrein is eigendom  
van de Amsterdamse Waterleidingduinen. De vindplaats ligt op een noord- 
oosthelling langs de Langevelderslag. 
Deze vindplaats kreeg ik door van een medewerker van de Plantenwerkgroep  
AW-duinen. Hij vertelde mij dat het aantal planten vroeger groter was  
dan de afgelopen jaren. 

In 1979 werd de vindplaats voor het eerst bezocht en er werden inderdaad  
heel weinig planten gevonden. 

1979: 3 stuks, waarvan 1 met een uitgevreten bloemstengel en 2 niet- 
bloeiende planten. 

1980: geen planten. 
1981: 3 stuks, waarvan 1 bloeiende en 2 niet-bloeiende planten. 
1982: geen planten. 
 
                       -------------- 
 
 
VINDPLAATS 10  

Deze vindplaats ligt op een flauwe noordhelling in een dennenbos.  
Alleen in goede keverorchisjaren worden hier planten gevonden. De  
helling is voornamelijk begroeid met Gewone eikvaren, Liguster en  
Dauwbraam. 

De planten van de Grote keverorchis groeiden aan de rand van het  
varenveldje dat gedeeltelijk met wat dode dennetakken was bedekt.  
Deze vindplaats kreeg ik door van J.van Dijk. De vindplaats werd  
in 1979 voor het eerst bezocht. 
 

jaar totaal 
bloeiende planten niet-bloeiende planten 

onbeschadigd beschadigd onbeschadigd beschadigd 

1979 1 
2 

1 - 1 - 
1980 geen - - - - 
1981 1 - 1 - - 

1982 geen 1- - - - 

 
 
                       -------------- 
 
 
VINDPLAATS 11 

In 1980 kreeg, ik deze vindplaats in de Zuidduinen door van de heer  
van Duin uit Katwijk. 
Deze vindplaats ligt op een noordhelling die zwaar begroeid is en  
waar zich veel konijneholen bevinden en uitgelopen paden van bezoekers.  
Op deze helling komen de volgende plantensoorten voor: Vogelwikke,  
Duizendblad, Gewoon knoopkruid, Smalle weegbree, Veldzuring, Smeerwortel,  
Wilde peen, Scherpe boterbloem, Glad walstro, Gewone hoornbloem,  
Pastinaak, Beemdkroon, Fluitekruid, Grote vossestaart, Ruw vergeet-mij- 
nietje, Jacobskruiskruid, Akkerhoornbloem, Kleine bevernel, Bitterkruid,  
Kruipend struisgras, Zachte haver, Dauwbraam, Liguster, Winterpostelein,  
Kruldistel, Robertskruid, Veldbeemdgras, Kruipende boterbloem, Bosaardbei, 
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Bitterzoet, Brede eikvaren, Duinsalomonszegel, Agrimonie. 

In het midden van deze helling worden op de soms brede terrasjes  
de planten van de Grote keverorchis gevonden. 
Het is een merkwaardige vindplaats die gekenmerkt wordt door grote  
exemplaren waarvan er vele zijn met 9 nerven. Ook veel donkergekleurde  
planten worden hier gevonden. 
 

jaar totaal 
bloeiende planten niet-bloeiende planten 

onbeschadigd beschadigd onbeschadigd beschadigd 

1980 8 - 8 - - 
1981 32 21 4 6 1 
1982 22 3 12 3 2 

 
Onder de beschadigde planten van 1982 waren 6 planten met een verdroogde 
Bloemstengel. 
De planten van 1980 waren allemaal verdroogd. De bloemstengel was 
fragmentarisch aanwezig, doch werd meestal niet groter, dan een paar 
centimeter. 

Ieder jaar komen op deze helling vertrapte planten voor. De onbescha- 
digde planten kwamen op de terrasjes aan de rand van de begroeiing 
voor. 

In 1981 werden 6 planten gevonden met 9 nerven, waarvan er 5 planten 
waren met een lengte van meer dan 40 centimeter. 
In 1982 waren er 4 planten, met 9 nerven. 

Donkere planten kwamen in beide jaren voor, namelijk 3 in 1981 en 
2 in 1982. 

De bloei van de planten op deze helling ligt later dan op de noord-  
hellingen in de Noordduinen. Mogelijk komt dit door de schaduwwerking  
van het hoge duin en de soms hoge begroeiing. 
In de Noordduinen worden de bloemen geteld als de plant voor driekwart  
in bloei staat. In de Zuidduinen gebeurt dit ongeveer 10 dagen later  
en dan zijn er soms nog planten die net beginnen te bloeien. 

In 1982 werd de vindplaats bezocht net na een hittegolf. Geconstateerd  
werd dat er 6 planten waren met een verdroogde bloemstengel. 
Op deze helling komen ook zeer forse exemplaren voor, met een dikke  
bloemrijke stengel waaraan soms meer dan 60 bloemen. 
 
 
                       -------------- 
 
 
RECAPITULATIE 1978-T/M 1982 

jaar totaal bloeiende planten % 
bloei 

niet- 
bloeiend onbeschadigd  beschadigd 

1978 151 47 6 35%   98 
1979 190 64 8 38%  118 
1980 136 21 15 26%  100 

1981 191 61 24 45%  106 
1982 107 32 21 50%   54 

 

Voor berekening van de gemiddelde lengte van de planten zijn uit de  
aantallen beschadigde bloeiende planten ook de planten genomen met een  
volledige bloemstengel. Het gaat in totaal om 239 planten. 
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CONCLUSIES 

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies warden getrokken. 

1) De vindplaatsen op noordhellingen zijn gesitueerd in het midden van 
de helling. Aan de voet van de helling wordt een gering aantal 
planten gevonden; aan de top van de helling worden, zelden planten  
gevonden. 

2) Op zwaar begroeide vindplaatsen, ontstaan door een veranderd loop- 
patroon of door het afzetten van het terrein, "vluchten" de planten  
van de Grote keverorchis naar minder zwaar begroeide delen in de  
nabijheid van de vindplaats. Deze vlucht gaat zeer langzaam. Het is  
denkbeeldig dat de vluchtexemplaren door de begroeiing worden inge- 
lopen. Indien dit zo is, verdwijnt de vindplaats. 

3) Als de begroeiing hoger wordt, wordt het effect van de kleine grazers  
(konijnen) minder, omdat konijnen in het algemeen hoge begroeiingen  
vermijden. Konijnen grazen naar de hoge begroeiing toe. Zij doen dit  
vanaf eerder begraasde delen of vanaf door recreanten platgelopen  
delen. 

4) Maaien van de begroeiing heeft geen enkel effect. Zou men de vind- 
plaatsen 4 en 5 willen beschermen, dan zouden de terreinen weer voor  
het publiek moeten worden opengesteld. Het publiek zou over de  
helling dan wel door de greppel moeten worden geleid, zodat weer  
betreden paden ontstaan. De konijnen zorgen dan wel dat vanaf deze  
paden de omliggende begroeiing begraasd wordt. 
Het is mijn inziens een onmogelijkheid geworden om de klok terug te  
draaien. We moeten het feit onder ogen durven zien, dat er zich  
natuurlijke omstandigheden kunnen voordoen die een verlies van vind- 
plaatsen kunnen gaan opleveren. Gelukkig is de Grote keverorchis  
niet de meest bedreigde orchideeënsoort. 

5) De helling van vindplaats 11, Zuidduinen, zou uit oogpunt van natuur- 
beheer, gezien de vele konijneholen en de diepe looppaden die veroor- 
zaakt zijn door de recreanten, ingerasterd moeten worden. Het effect  
zou zijn, dat de helling gaat verruigen en er geen begrazing meer  
optreedt door de konijnen. De vindplaats van de Grote keverorchis  
kan daardoor verloren gaan. Het lijkt mij een moeilijke opgave om  
aan te geven welke prioriteit de voorkeur verdient. 
In de toekomst zullen andere vindplaatsen van de Grote keverorchis  
gevonden worden. Noordhellingen zijn kennelijk een goed biotoop.  
Regelmatig onderzoek van noordhellingen zal in de toekomst gewenst  
zijn. 

6) Uit een voorzichtige berekening van 5 jaar onderzoek is een tendens  
merkbaar, dat de meeste grote planten op kalkrijke, voedselrijke  
hellingen te vinden zijn. Ook planten met een derde blad of donker- 
gekleurde planten worden hier vaker gevonden dan op de overige vind- 
plaatsen. De gemiddelde lengte van de bloeiende plant, het aantal  
bloemen en de bladoppervlakte liggen hoger dan op vindplaatsen elders  
in het duinterrein. 
Blijkens een mondelinge mededeling van Kees Verweij en Willem v.d.  
Niet hebben zij van de Grote keverorchis enorme planten gevonden  
op natte, zeer kalkrijke plaatsen vlak achter de strandrotsen bij 
Cap Gris Nez. Planten met een lengte van 70-30 cm waren geen uitzon-  
dering. 
Landwehr zegt in "Wilde orchideeën van Europa" dat de Grote kever- 
orchis gezien het feit dat de plant op uiteenlopende standplaatsen  
voorkomt, er soms grote verschillen zijn in hoogte en aantal bloemen  
per plant. De soms sterk uiteenlopende verschillen moeten worden  
gezien als standplaatsmodificaties. 
Nader onderzoek zal dit de komende jaren moeten aantonen. 
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INSPRAAK 

Persoonlijk vind ik het een wonderlijke zaak dat in deze tijd van  
democratisering van de overheidsorganen voor de gebruikers van het  
terrein van het Staatsbosbeheer geen vorm van overleg bestaat. Vooral  
bij de lagere overheid zijn er legio inspraakcommissies en de meeste 
zijn zelfs openbaar. 

De Overlegcommissie Natuurbeheer bij de AW-duinen is indertijd zelf 
door de dienst ingesteld. De AW-duinen wilde bij het beheer rekening 
houden met bepaalde wensen die bij verschillende onderzoekers leefden.  
Juist deze mensen, die zich met een bepaald facet van de natuur bezig  
hielden, beschikken over een enorme terreinkennis. Zonder meer kan worden  
gezegd dat het gevoerde overleg tot volle tevredenheid van beide  
partijen plaats vindt. 

Vele medewerkers van de Vereniging beschikken eveneens over een 
grote terreinkennis van de duinen. Velen zijn bereid deze kennis  
beschikbaar te stellen van het Staatsbosbeheer, zodat bij het beheer  
met deze kennis rekening kan worden gehouden. Niet alleen de Vereniging  
zou als gebruiker van het terrein bij het overleg betrokken moeten  
worden, maar b.v. ook de manegehouders en campinghouders. Staatsbosbeheer  
zou een belangrijke rol kunnen gaan vervullen tussen enerzijds het  
natuurbeheer en anderzijds het gebruik van het terrein. 

De kritische geluiden die eerder in dit artikel aan het adres van  
het Staatsbosbeheer zijn geuit, hadden mogelijk bij een vorm van 
inspraak voorkomen kunnen worden. Beheersactiviteiten werden verricht  
zonder voldoende terreinkennis. 

Ik moge het bestuur in overweging geven met het Staatsbosbeheer 
besprekingen te gaan voeren of een bepaalde vorm van inspraak door de  
gebruikers van het terrein tot de mogelijkheden behoort. 
 
TEN SLOTTE 

Ik breng hierbij dank uit aan: 
-- Staatsbosbeheer, Boswachterij Noordwijk, Duinweg 81 te Noordwijk.  
-- Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap" te Rotterdam. 
-- Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden. 
-- Amsterdamse Waterleidingduinen te Vogelenzang. 

Deze instellingen maakte het mij mogelijk door het verstrekken van  
vergunningen om terreinen te mogen betreden, het onderzoek naar het  
voorkomen van de Grote keverorchis in Noordwijk mogelijk te maken. 
 

E.Aartse 
Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 
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Hondskruid 

HONDSKRUID (ANACAMPTIS PYRAMIDALIS) 
 
Kenmerken van het Hondskruid 

Plant 25-40 (55) cm hoog met een  
slanke, meestal heen en weer gebogen 
ronde stengel. 
 
Bladen de onderste dicht opeen, vaak 
tijdens de bloei reeds verdorrend en  
slap overhangend. De hogere bladen 
stengelomvattend en naar boven toe  
steeds kleiner wordend. De vorm van  
de bladeren is lijn-lancetvormig 
tot lancetvormig. 
 
Bloeiwijze kort, kegelvormig, later 
langpyramidaal, zeer dichtbloemig. 
 
Bloem rose tot purperrood, welriekend, 
lip drielobbig, lobben ongeveer even 
groot. Spoor, draaddun, veel langer dan 
of even lang als het vruchtbeginsel. 
 
Bloeitijd in het zuiden van het ver- 
spreidingsgebied april, in Midden-  
Europa mei en juni en in het noorden 
van het verspreidingsgebied (waar- 
toe Nederland behoort) tot ver in  
juli. 
 
Voorkomen Midden- en Zuid-Europa, 
Noord-Afrika, Klein-Azië. 
In Nederland op enkele plaatsen in de 
duinen en zeldzaam in Zuid-Limburg. 
 
(Naar "Wilde orchideeën in Europa"  
van J.Landwehr) 

 
Ongetwijfeld is het Hondskruid bij botanici in ons land de bekendste plant  
uit de Noordwijkse duinen. De soort wordt reeds in 1601 genoemd door de  
beroemde Clusius, de stichter van de Leidse Hortus Botanicus. Toch is deze  
orchidee nooit zo opvallend geweest, dat hele hellingen door haar bloem- 
hoofdjes rood werden gekleurd. De bijzondere belangstelling voor deze soort  
is te danken aan het feit, dat het een fraaie orchidee is, en bovendien een  
zeer zeldzame. 
Reeds in de vorige eeuw noemde Van Eeden de Hondswortel, zo werd de plant  
toen genoemd, de zeldzaamste van alle orchideeën in Kennemerland. Thijsse  
kende omstreeks 1900 een aantal groeiplaatsen bij Bloemendaal. Omdat hij ge- 
lezen had, dat Charles Darwin wel 23 soorten vlinders bij de bloemen van  
deze plant had waargenomen, wilde Thijsse wel eens zien hoe ver hij kon komen.  
Na enkele bezoekjes aan een groeiplaats dicht bij huis, trof hij een vol- 
gende keer enkel nog maar kuiltjes aan; een verzamelaar had de planten met  
knollen en al verzameld. Dit dwong Thijsse zijn vroegere vindplaatsen te  
controleren. Hierbij constateerde hij, dat vrijwel alle hem bekende groei- 
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plaatsen waren verdwenen. Ontegenzeggelijk heeft de verzamelwoede van die dagen  
de verspreiding van het Hondskruid negatief beïnvloed. Er liepen in die tijd  
nogal wat lieden rond, die er niet voor terug deinsden om de laatste exemplaren  
van een bepaalde soort met wortel en al te verzamelen. Verscheidene soorten 
orchideeën zijn op deze wijze snel in aantal achteruit gegaan. Wellicht zijn  
soorten als de Aangebrande orchis en het Rood bosvogeltje hierdoor uit ons  
land verdwenen.(Van de laatste soort werd overigens in de jaren 70 in de Bies- 
bosch een nieuwe groeiplaats gevonden). In Zuid-Limburg waren het rond de eeuw-
wisseling vooral de aankomende apothekers die flink tekeer gingen; later richt- 
ten biologiestudenten nogal wat schade aan. 
 
Het Hondskruid heeft in Europa een ruime verspreiding in het Mediterrane gebied  
komt de soort op veel plaatsen voor, maar vrijwel nergens is het optreden massaal. 
Westwaarts komt deze orchidee nog voor in Ierland en in het noorden liggen de 
belangrijkste groeiplaatsen op Öland en Gotland in Zweden. Evenals veel andere 
soorten orchideeën is het Hondskruid zeer gesteld op een kalkrijke bodem. Dat be-
tekent dat de verspreiding in ons land van oudsher beperkt bleef tot Zuid-Limburg  
en de kalkrijke duinen. In Zuid-Limburg waren voor 1950 maar drie groeiplaatsen 
bekend. De plant was daar te vinden op de niet al te dicht begroeide delen van  
de zogenaamde kalkgraslanden. Momenteel komt het Hondskruid nog op één plaats  
in Zuid-Limburg voor. Er wordt echter betwijfeld of dit een natuurlijke groei- 
plaats is vermoedelijk heeft iemand de planten hier gepoot. Zo heeft ook het 
voorkomen op Voorne betrekking op planten uit Noord-Frankrijk, die hier werden 
uitgepoot. In het duingebied kwam het Hondskruid voor op Schouwen en Voorne, maar 
vooral tussen Scheveningen en Bergen aan Zee. Bovendien werden vondsten gedaan op 
Texel en bij Nijmegen. 
In de duinen komt het Hondskruid voor op de noordhellingen van de kalkrijke dui- 
nen. De orchidee wordt een kensoort genoemd van de Associatie van de Wondklaver  
en de Nachtsilene. Deze associatie moet gerekend worden tot de meest soorten- 
rijke van het duingebied. Het fraaist is deze associatie ontwikkeld in de omge- 
ving van oude zeedorpen, waar door extensieve beweiding en betreding in de  
kalkrijke jonge duinen duingraslanden zijn ontstaan. Deze gebieden vallen op  
door een zeer bloemrijke grasmat, waarin bomen en struiken vrijwel ontbreken. Al-  
leen wat Kruipwilg, Wilde liguster en een enkele meidoorn vallen op. In mei wor- 
den deze graslandjes geel gekleurd door de Grote ratelaars. Op de Noordwijkse 
groeiplaatsen van het Hondskruid zijn de volgende soorten het meest opvallend: 
Geelhartje, Gewone vleugeltjesbloem, Nachtsilene, Mondklaver, Bitterkruid, Bitter-
kruidbremraap, Bosaardbei, Agrimonie, Smalle weegbree en Grote wilde thijm.  
Af en toe werden forse exemplaren van het Hondskruid in een ligusterkussen aan-
getroffen, maar dit waren nooit blijvertjes. Teveel en te dichte groei van Kruip- 
wilg en liguster doet de planten geheel verdwijnen. 
 
Over de oorzaken van de achteruitgang van Anacamptis is al veel geschreven.  
Zeker is, dat door de activiteiten ten behoeve van de waterwinning, zoals ver-
graving, infiltratie en wegenaanleg veel groeiplaatsen zijn verdwenen. Ook een  
hoge konijnenstand (het Hondskruid vormt in de winter frisgroene winterrozetten) 
verruiging en het dichtgroeien van vindplaatsen hebben afzonderlijk of in com- 
binatie met elkaar zeker invloed gehad. Momenteel komt het Hondskruid nog maar  
bij twee plaatsen voor: Wijk aan zee en Noordwijk aan Zee. De groeiplaatsen liggen 
voor het grootste gedeelte op noordhellingen in de hiervoor genoemde oude duin-
graslanden. Verdroging door waterwinning in de onmiddellijke omgeving en verruiging 
door teveel betreding hebben het aanzien van de duinen bij deze plaatsen nog  
niet al te zeer veranderd. 
 
Het aantal bloeiende planten kan van jaar tot jaar sterk wisselen. Indien men  
hiervan niet op de hoogte is, kan men op grond van slechts een paar tellingen  
tot verkeerde conclusies komen. Zo werd in 1974 het beheer van de duinen bij  
Wijk aan Zee ter discussie gesteld, omdat het aantal bloeiende planten van  
Anacamptis daar in drie jaar tijds sterk was terug gelopen. Tellingen vanaf 1940 
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toonden echter aan, dat een sterke fluctuatie heel normaal is. Op de oudste groei-
plaats ten noorden van Wijk aan zee varieerde het aantal bloeiende planten van  
0 tot 600. Op de groeiplaats ten zuiden van Wijk aan Zee werden in de jaren 1972  
t/m 1974 resp. 400, 961 en 1550 exemplaren geteld. Omdat het Hondskruid in Dene-
marken en Zuid-Zweden zijn noordgrens bereikt, wordt wel verondersteld dat vooral 
strenge vorst van invloed is op het aantal bloeiende planten in de zomer die op  
de strenge winter volgt. Andere onderzoekers noemen de invloed van konijnen. Voor- 
al in droge winters en in een droog voorjaar zal de vraat erger zijn dan bij an-  
dere omstandigheden. Aan de andere kant is er op gewezen dat juist de konijnen  
ervoor zorgen dat de vegetatie niet te zeer verruigt. 
Belangrijker dan konijnenvraat en strenge vorst lijkt alsnog de hoeveelheid 
regenwater in het voorjaar te zijn. Hoewel de soort voorkomt op een bodem die  
goed vocht doorlaat, is te grote droogte funest voor het tot ontwikkeling komen  
van bloeistengels. Daarbij is het van belang in welke periode van het voorjaar  
de regen valt. 
Na de strubbelingen bij Wijk aan Zee heeft ondergetekende op aandringen van het 
Rijksherbarium het aantal bloeiende planten in de Noordwijkse duinen jaarlijks 
geteld. De resultaten waren: 

1975 103 exemplaren 1979 84 exemplaren 
1976   0 exemplaren 1980  0 exemplaren 
1977  33 exemplaren 1981 97 exemplaren 
1978  11 exemplaren 1982 13 exemplaren 

De hoge aantallen vielen zonder uitzondering in jaren waarin het in mei en  
begin juni flink geregend had. In jaren met grote droogte van begin mei tot in  
juni werden vrijwel geen planten gevonden, ook niet indien het eind juni over- 
vloedig begon te regenen. Bij regenval in mei en droogte in juni en begin juli  
trof men nogal eens zeer kleine exemplaren aan, waarvan het blad geheel ver- 
schrompeld was. 
De Noordwijkse groeiplaats wordt, evenals de beide groeiplaatsen bij Wijk aan  
Zee, ieder jaar onderzocht door botanici van het Hugo de Vries Laboratorium in 
Amsterdam. 
 
 

Jelle van Dijk 
Leendert Hellenberghof 32 
Noordwijk 
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RIETORCHIS (DACTYLORHIZA PRAETERMISSA) 
GEVLEKTE RIETORCHIS (DACTILORHIZA  
PRAETERMISSA var. JUNIALIS) 
 
Kenmerken van deze soorten: 

Plant (20) 30-50 (80)cm hoog.  
Statige plant met rechte, naar boven 
toe holle en zwak geribde stengel. 
 
Bladen 3-5 normale bladen en 1-2(3) 
schutblad-achtig, aan de stengel, ver-
spreid. Bladen van de Rietorchis on- 
gevlekt, van de andere soort met ring - 
vormige vlekken. De normale bladen  
zijn langwerpig-lancetvormig, in het 
midden het breedst. 
 
Bloeiwijze cilindervormig, dichtbloemig. 
De onderste schutbladen langer dan de 
bloemen, de bovenste korter. 
 
Bloem van de Rietorchis rose tot 
lichtpaarsrood, lip drielobbig, ta- 
melijk vlak. De tekening op de lip 
bestaat uit iets donkerder stipjes  
en streepjes in rijen gerangschikt.  
De bloemen van de Gevlekte Riet- 
orchis zijn donkerder van kleur,  
hebben een duidelijk honingmerk  
en lusvormige lijntjes en streep- 
jes op de lip. 
 
Bloeitijd: juni, begin juli 
 
Voorkomen : Nederland, Engeland,  
België, Noordwest Frankrijk,  
Noordwest Duitsland en zeldzaam in 
Denemarken en Noorwegen. 
 
(Naar "Wilde Orchideeën in Europa",  
van J.Landwehr) 

 
Rietorchis 

 
Wie graag wat meer wil weten over de ingewikkelde orchideeënfamilie, merkt dan  
dat de wetenschap alsmede de uitgevers het voor ons - min of meer leken- niet 
altijd even helder op papier hebben gezet. 
Zo wordt de Rietorchis in de Flora van Heukels en Van Ooststroom en in onze 
eigen Flora van Noordwijk omschreven met de latijnse naam Orchis praetermissa.  
Het schitterende orchideeënboek van Landwehr en ook Thieme's Flora in kleur  
geven twee namen zowel Orchis praetermissa als Dactylorhiza praetermissa  
worden genoemd. In de bekende Flora van Heimans en Thijsse tenslotte wordt al- 
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leen Dactylorhiza praetermissa genoemd. Alle boeken zijn recente uitgaven en er  
bleek geen naamswijziging in het geding te zijn. 
Wanneer u het leuk ogende, in het Nederlands vertaalde gidsje "Wilde Orchideeën" 
openslaat, waarin 120 soorten orchideeën beschreven en afgebeeld staan, komt er   
een ander probleem om de hoek kijken. U zult daarin te vergeefs naar de Rietorchis 
zoeken. De Rietorchis komt in onze streken vrij algemeen voor, maar in Duitsland  
is deze soort veel zeldzamer en ons gidsje blijkt uit het Duits vertaald te zijn. 
 
Hierboven werd de verspreiding van de Rietorchis al aangegeven. 
De Engelse naam Marsh-orchid geeft duidelijke het biotoop van de plant aan dan  
onze Nederlandse naam Rietorchis. De plant geeft de voorkeur aan vochtige, niet  
al te zure terreinen, waar zeker niet altijd Riet behoeft te staan. Landwehr geeft 
dan ook aan dat de plant ontbreekt in dichte rietvelden. De belangrijkste groei-
plaatsen in de omgeving van Noordwijk, Nieuw Leeuwenhorst en -in mindere mate- 
van het Oosterduinse meer, laten dat ook duidelijk zien. De orchideeën van Nieuw 
Leeuwenhorst staan vooral in de vochtige delen vlak buiten de rietvelden, tussen  
het Riet ontbreken ze vrijwel geheel. Ditzelfde geldt ook voor de Gevlekte 
Rietorchis (var.junialis), een variëteit van de Rietorchis. 
 
Beiden kunnen vrij groot worden(ruim een halve meter) op gunstige plaatsen  
als Nieuw Leeuwenhorst. Ze zijn op z'n mooist eind juni begin juli, wanneer de  
vaak lange bloeiaar volledig in bloei staat. De variëteit junialis wordt behalve 
Gevlekte orchis ook wel Juniorchis genoemd. 
Als de planten volledig in bloei staan, zijn ook het best de verschillen tussen  
beide variëteiten op te merken. De drie belangrijkste zijn: 

1. Het verschil in bladkleur. De Rietorchis heeft effen groene bladeren.  
De Gevlekte Rietorchis heeft overal roodbruine cirkeltjes op de bla-  
deren, waar de plant dan ook zijn naam dankt. 

2. Verschil in Bloemkleur. De Rietorchis heeft wat lichter roze bloemen  
dan de Gevlekte Rietorchis. 

3. De tekening van de onderlip. Bij de Rietorchis zijn een aantal kleine 
onduidelijke streepjes en stipjes te onderscheiden. Op de onderlip van  
de Gevlekte orchis valt een duidelijk -en donkerder gekleurd- lijnen- 
spel te zien. 

Overgangsvormen tussen de hierboven beschreven variëteiten komen zelden voor. 
 
Tot slot nog iets over de bedreigingen van de Rietorchis (die tot de bescherm- 
de plantensoorten behoort). 
Het orchideeënterrein in Nieuw-Leeuwenhorst is afgesloten voor publiek. Als het 
beheer op de orchideeën wordt afgestemd (éénmaal per jaar maaien en het maaisel 
afvoeren), is de groeiplaats voorlopig goed beschermd. 
De oevers van het wat noordelijker gelegen Oosterduinse meer geven meer reden  
tot zorg. De vele Rietorchissen daar worden bedreigd door massale recreatie, 
afkalving van de oevers en hernieuwde zandwinningsplannen. Natuurlijk is dit niet 
allemaal tegen te gaan. Toch zou het wenselijk zijn dat de overheid maatregelen 
neemt, bijvoorbeeld door een deel van de oevers tot reservaat te verklaren, teneinde 
althans een deel van deze rijke vegetatie te behouden. 
 
Op de volgende bladzijde vindt u nog een kaartje dat iets zegt over de versprei- 
ding van de Rietorchis in de wijdere omgeving. 
  
 

Hein Verkade 
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Verspreidingskaartje van de Rietorchis in de provincie Zuid—Holland. 
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BREEDBLADIGE WESPENORCHIS (EPIPACTIS HELLEBORINE) 
 
 

 
Breedbladige Wespenorchis 

Kenmerken van de Breedbladige Wespen-
orchis 
 
Plant (20) 30-80 (110) cm hoog,  
tijdens de ontwikkeling van de plant 
sterk gebogen top. 
 
Bladen aan de stengel verspreid, meest- 
al horizontaal afstaand. Variabel van 
vorm. Onderste bladen van rond tot  
breed elliptisch, bovenste bladen smal-
ler. 
 
Bloeiwijze slanke veelbloemige tros, 
onderste schutbladen langer dan bloem, 
naar boven toe korter wordend. 
 
Bloem groen tot bijna wit, geel tot 
bruinachtig, roodachtig tot violet of 
paarsachtig tot donkerpurper, de 
kroonbladen zijn kleuriger dan de  
meestal groene kelkbladen. 
Diepe, komvormige onderlip. 
 
Bloeitijd van eind juni tot in septem-
ber. 
 
Voorkomen zie tekst hieronder. 
 
(Naar "Wilde orchideeën in Europa",  
J, Landwehr) 

 
In tegenstelling tot de meeste andere soorten orchideeën in Nederland, wordt de 
Breedbladige wespenorchis niet direct in haar voortbestaan bedreigd. Ook in terrei-
nen waar de mens de oorspronkelijk aanwezige milieuomstandigheden sterk heeft 
gewijzigd, kan de soort zich gemakkelijk vestigen. De orchidee komt op allerlei 
grondsoorten voor: zowel op zand-, klei-, löss- als leemgrond. Ook wat het 
vochtgehalte van de bodem betreft is de plant niet kieskeurig zowel vochtige  
tot natte grienden als droge duinen vormen een geschikt biotoop. Wel is er een 
voorkeur voor de meer beschaduwde plaatsen: bossen, bosranden en struwelen.  
De groeiplaatsen in Noordwijk vormen hierop geen uitzondering. Vooral aan de  
randen en rond open plekken in de aangeplante naaldbossen in de duinen kan de  
soort talrijk voorkomen. Ook plaatselijk in struwelen en langs paden kan dit  
het geval zijn. 
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Een andere groeiplaats wordt gevormd door de bossen van Nieuw Leeuwenhorst.  
Het hieronder afgebeelde kaartje geeft een indruk van de verspreiding in de, 
provincie Zuid Holland. Landelijk gezien heeft de soort een lichte voorkeur  
voor diluviale gronden, de kustduinen en gebieden lange de grote rivieren.  
Buiten Nederland wordt de soort in vrijwel geheel Europa aangetroffen, in Noord-
Afrika, Klein-Azië, Siberië tot het Baikalmeer, terwijl de plant in Noord-Amerika  
wel adventief wordt aangetroffen. 
 
De planten in de Noordwijkse duinen zien we slechts zelden tot bloei komen. Meest- 
al wordt de bloeistengel nog voordat de bloemen open zijn, door de konijnen af-
gevreten. Jac.P.Thijsse schreef hierover in 1907 al in de "Levende Natuur"  
"Wanneer ge nu de plant wil gaan bestudeeren, dan zult ge dikwijls de teleurstel- 
ling ondervinden, dat ge wel de plant ontmoet bij dozijnen, maar dat altijd de 
bloeitoppen er precies uitgesneden zijn. Dat is zeer ergelijk, 't Is niet het  
werk van een flauwen wandelaar of van een onverzadiglijk bouquettenplukstertje,  
maar we hebben hier te doen met de aartsvijand van de duinvegetatie: het  
konijn." 
In de "Levende Natuur" van 1925 beschrijft hij een aardige proef op dit gebied.  
"Ik houd er bijzonder veel van, om jaar in jaar uit en zoveel mogelijk dag aan  
 dag mijn lievelingsplanten te bekijken. Ik heb er nogal veel en de Wespenorchis  
 reken ik onder de aardigste en belangrijkste. 
 Het is natuurlijk van belang dat zulk planten een veilige plaats hebben en  
 daar hebben we nu juist natuurmonumenten voor of de plaatsen die door de ei- 
 genaars als natuurmonumenten worden behandeld. 
 Mijn Wespenorchissen staan in een groot dennenbosch, dat voorshands wel veilig  
 is en ik beloof mij er veel genoegen van. Maar wat is veilig voor konijnen? 
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 Eerst ging het nogal, maar sinds 1921 wordt van elke Wespenorchis de bloemtros  
 afgeknaagd zoodra die zich begint te vertoonen. De plant komt zo aardig op, be- 
 schermd door een paar stevige schubben. Die wijken uiteen en dan puilt er  
 eerst een dikke bladerprop uit en later schiet de bloeiaar omhoog. En dan komt  
 het konijn en bijt de bloeiaar gladjes af. 
 Zoo stonden er dan honderden en honderden Wespenorchissen in het bosch, die nu   
 doorgroeien zonder te bloeien, want de bladeren bleven onaangetast of werden al- 
 leen van hun punten beroofd. 
 Het dennenbosch loopt op naar een hooge duinrug en daar, buiten het bosch, in en 
 tusschen de groote kruipwilgringen staan ook veel wespenorchissen. Die werden in  
 het afgelopen jaar in het geheel niet door de konijnen lastig gevallen en kon-  
 den rustig bloeien. 
 Inmiddels was ik verleden jaar al begonnen, om in het bosch mijn maatregelen  
 te nemen en dezen zomer heb ik er nog wat meer zorg aan besteed. 
 Zoodra Epipactis begon op te komen; heb ik eenige van de mooiste exemplaren  
 omgeven met een omwalling van duindoorntakken. Die kon ik overal gemakkelijk  
 vinden, want het bosch was vroeger een duindoorncomplex en daarin zijn de den- 
 nen aangeplant. Haast alle duindoorns zijn er nu dood en ik kon op een enkele  
 dag een twintigtal duindoornforten bouwen rondom mijn mooiste Wespenorchissen.  
 Geen enkel konijn heeft ooit de Versperringen kunnen forceren. 
 Nu kon ik dag aan dag en zonder teleurstellingen mijn planten zien groeien.  
 Een exemplaar had niet minder dan 20 stengels, die noemde ik de Rijke Pol. Een  
 ander zag er vanaf het begin al forsch uit en had twee stengels, die staat ge- 
 boekt als de Groote twee en dan had ik naast vele andere ook nog een Groote  
 Drie, waar ik het volgend jaar nog aan appeltje mee heb te schillen. Ook had ik  
 er nog een met 15 en een ander met 16 stengels. 
 Die veelstengelige exemplaren kwamen alleen voor in het door konijnen onvei- 
 lig gemaakte dennenbosch. Boven op de hoogvlakte, tusschen de kruipwilgen, waar de  
 konijnen door één of andere oorzaak niet kwamen, hadden de Epipactisplanten  
 op zijn hoogst twee stengels, de meesten zelfs maar één. Ik durf dan ook rustig  
 beweren, dat die veelstengelige orchideeën gekweekt zijn door konijnen. Doordat  
 ze verhinderd waren om te bloeien, hebben de planten onder den grond meer  
 knoppen gemaakt dan gewoonlijk. De juistheid van deze veronderstelling kan ik  
 in de volgende jaren gemakkelijk en overtuigend aantoonen door op de hoogvlakte  
 de rol der konijnen te gaan spelen en daar desnoods een paar jaar achtereen de   
 bloeitrossen af te snijden van die eenstengelige exemplaren, en dat wel in  
 het begin van de ontwikkeling." 
 
Of Jac.P.Thijsse inderdaad dit voornemen heeft uitgevoerd en of zijn veronder-
stelling juist bleek te zijn, heb ik helaas niet kunnen achterhalen. 
Heimans, een vriend en tijdgenoot van Thijsse, had al in 1897 een dergelijke  
proef genomen, zij het met een ander doel. Deze proef had echter niet het ge- 
wenste resultaat. Heimans beschrijft dit in de derde jaargang van de "Levende  
Natuur": 
"Vlak bij het holle wegje, waar oude elzen en gele kornoeljes een berceau (een  
 met loofgewelf overdekt wandelpad) hebben gemaakt, staat aan de voet van een  
 hooge spar een orchidee te bloeien. Groote wespen smullen van zijn honing en  
 transporteren op hun kop de gele stuifmeelklompen naar andere planten. 
 Deze zelfde Epipactis latifolia (de toenmalige wetenschappelijke naam) heeft mij  
 nu al acht jaren lang te denken gegeven. Heel alleen prijkt hij daar, forsch en  
 hoog, en draagt verbazend vele en grote bloemen; alle andere orchideeën van de- 
 zelfde soort staan in 't park bij groepjes: tien, twaalf op een ruimte van  
 dertig pas in omtrek. Deze alleen houdt niet van gezelschap, elk jaar zocht ik  
 naar uitloopers en naar zaailingen in zijn onmiddellijke nabijheid, maar nooit  
 heb ik iets kunnen vinden dat op een afstammeling of nakomeling lijkt; op vijf 
 minuten gaans in 't rond blijft dit de enige epipactis. 
 Vruchten en rijpe zaden draagt hij in overvloed; orchideeën zaaien zich niet  
 gemakkelijk, dat weet ik wel; maar waarom zendt deze plant geen uitlopers af? 
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 Zou hij al zijn kracht verspillen met Vruchten voortbrengen, dacht ik meer dan 
 eens. En om de proef te nemen sneed ik vorig jaar, even voor het opengaan, de 
 bloemtros af en liet de onthoofde, rijkbebladerde stengel staan. 
 Nu is het weer augustus en net de tijd van het bloeien. Hier is de juiste plek,  
 laat ik eens zoeken. Gelukkig! Mijn orchidee staat er weer, gezond en forsch is  
 hij opgeschoten; maar hij heeft geen bloeistengel méér voortgebracht, evenmin  
 als nieuwe plantend; proef is mislukt en ik ben even wijs als te voren." 
 
Na dit fraaie proza uit tijden, die voor Wilde planten heel wat rooskleuriger  
waren dan de tegenwoordige, nog wat drogere opsommingen over de kenmerken van de 
soort. 
Zoals alle orchideeën, is ook de Breedbladige Wespenorchis een kruidachtige 
overblijvende plant. De ondergrondse delen bestaan uit een wortelstok met bun-  
dels dikke bruinachtig-gele bijwortels. 
De plant boven de grond is 25 tot 110 cm hoog en bestaat uit een rechtopgaande 
stengel, die voor de bloei een gebogen top heeft, vier tot zeven goed ontwikkel- 
de bladeren, die verspreid staan en dofgroen van kleur zijn."  
De bloemtros bestaat uit vrij grote bloemen, die groen met alle kleuren van paarsig 
tot roodachtig kunnen zijn.(zie beschrijving aan het begin van dit stuk- 
je). De bloeitijd loopt van eind juni tot in september. 
De soort is zeer variabel en er komen een groot aantal variëteiten voor. 
De variëteit neerlandica wordt in de duinen aangetroffen en groeit hier in matig 
droge duinvalleien, vooral tussen kruipwilg en dan bijna steeds verspreid 
groeiend. Ook groeit de variëteit wel in loofbossen, maar vooral in dennenbossen 
kan het voorkomen massaal zijn. 
De variëteit neerlandica onderscheidt zich van andere variëteiten door o.a. de 
wortels, die meestal in etages uit de wortelstok ontspringen. De stengel is  
onderaan vaak paars met dicht opeen geplaatste, korte stevige haren bezet.  
De tros is dichtbloemig en het vruchtbeginsel soms vrij dicht behaard. 
 
 

Dick Hoek 
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                       -------------- 
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BOKKENORCHIS (HIMANTOGLOSSUM HIRCINUM) 
 
Kenmerken van de Bokkenorchis 
 
Plant 30-80 (90) cm hoog. 
 
Bladen langs de stengel verspreid, 
naar boven toe kleiner wordend en 
meer naar 
de steel toe staand. De hoogste 
bladen zelfs aanliggend of 
stengelomvattend. Onderste bladen 
langwerpig. 
 
Bloeiwijze veelbloemige, 
dichtbezette 
tros. 
 
Bloem onopvallende vuilgroen of 
vuil- paarsachtig. Onderste 
schutbladen steken ver buiten de 
bloem, de bovenste niet.  
De bovenste kroonbladen vormen 
samen 
met de kelkbladen een soort 
gesloten  
helm: zijn opvallendheid dankt de 
plant aan de drielobbige onderlip, 
waar-van de middelste slip zeer 
lang is.  
Deze tweepuntige middenslip is aan 
het eind sierlijk geschroefd of 
gedraaid. 
 
Bloeitijd mei, juni, soms juli. 
 
Voorkomen in Europa, de noordgrens  
van het gebied ligt in Nederland, 
waar de soort uitermate zeldzaam 
is via zuid-  
west Duitsland verder in 
zuidoostelijke richting. De 
zuidgrens van het ver-
spreidingsgebied ligt in 
Noordwest-Afrika. 
 
(Naar "Wilde orchideeën in Europa"  
J.Landwehr.)  

Bokkenorchis 
 
In dit nummer past ook de bijzondere vondst van de Bokkenorchis (Himantoglossum 
hircinum) in de gemeente Katwijk in juni 1981. 
 
Begin juni 1981 ontdekten wij tijdens onze excursie naar de Camargue in Zuid-
Frankrijk bij Saintes Maries de la Mer op nog een paar honderd meter van de 
Middellandse zee een uitgebreide groeiplaats van de Bokkenorchis. Ik schat dat  
er daar wel honderd bij elkaar stonden. Later troffen wij in de verschillende  
lagunes van de Camargue nog een behoorlijk aantal exemplaren aan. Afgezien van  
het aantal, trof ons ook de bijzondere verschijning van deze orchidee, die op  
sommige plaatsen wel zo'n 75 cm hoog werd. Aan de vrij forse bloeistengels hing  
een groot aantal licht geelgroene tot lichtbruine bloemen met bijzonder lange 
drielobbige lippen. Van deze orchideeën maakten wij menige opname. 
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Nog maar net teruggekeerd uit het gebied bij de Middellandse Zee, werd ik opgebeld 
door een kennis uit Katwijk, die nabij zijn woonplaats een naar zijn zeggen wel  
heel bijzondere plant had ontdekt. Hij vermoedde dat het hier om een orchidee  
ging, maar welke soort het eventueel kon zijn, wist hij niet. 
Toen we daarna gezamenlijk naar de plant toegingen, om te ontdekken wat voor  
een soort het precies was, zag ik bij aankomst tot mijn verbazing dat het hier om  
een Bokkenorchis ging. Door de aanblik van het grote aantal Bokkenorchissen  
enkele dagen tevoren aan de Middellandse Zee, realiseerde ik me niet direct hoe 
zeldzaam deze vondst wel was. 
 
Thuisgekomen sloeg ik de Atlas van de Nederlandse Flora er op na. In Nederland  
waren tot op heden maar 7 vondsten van deze plant bekend. 
De Bokkenorchis is een plant van kalkrijke, min of meer ruigbegroeide plaatsen.  
Langs bosranden, bij steenhopen, in wegbermen, onder struweel, in eikenbosjes en 
lichte duinbosjes, vaak op beschutte en warme plaatsen. Niet in het hooggebergte. 
Deze orchidee voelt zich duidelijk meer thuis in de Mediterrane streken en be-  
reikt in Nederland zijn uiterste noordgrens. Kennelijk moeten de omstandigheden  
hier wel bijzonder zijn, wil deze orchidee zich hier enigszins thuis voelen. Ner- 
gens heeft zich tenminste nog een vaste groeiplaats kunnen ontwikkelen. 
Er zijn diverse theorieën over het incidentele voorkomen van deze plant. Een  
van de mogelijkheden is, dat vogels de zaden verspreiden. Bij uitzonderlijke  
(dus goede) omstandigheden, kan zich hier uit dat zaad een orchidee ontwikke- 
len. Ik vermoed, dat de temperatuur, die in Nederland nogal wisselvallig is, hier- 
in een belangrijke plaats inneemt. 

U zult begrijpen, dat ik hier geen nadere aanduiding geef van de plaats,  
waar deze orchidee aangetroffen werd. Dit om te vermijden, dat de plant alsnog  
door liefhebbers verzameld wordt. In elk geval zullen we wel de komende tijd  
de omgeving blijven verkennen, om te zien of de soort zich misschien zou kun- 
nen handhaven of zich in de omgeving verder ontwikkelt. 
 
 

C.M.J.Verweij 
 
 
Omdat er op deze pagina nog wat ruimte overblijft volgen hier nog wat  
aanvullende gegevens over deze interessante orchidee. 
De Atlas Van de Nederlandse Flora (deel I, uitgestorven en zeer zeldzame planten) 
vermeldt nog het volgende: 
 
De oudste betrouwbare vermelding van de Bokkenorchis dateert van 1821, toen  
de soort gevonden werd op de St.Pietersberg bij Maastricht. 
In 1848 is de soort opnieuw verzameld op de St.Pietersberg, daarna is de soort  
in Zuid-Limburg niet meer terug gevonden. Een vindplaats in het Gerendal niet  
ver van de orchideeëntuin (in 1971) telt niet mee, omdat dit exemplaar waar-
schijnlijk uit de tuin (waar de soort is aangepoot) "ontsnapt" is. 
Alle overige vondsten in Nederland zijn in de duinen gedaan met ruime inter- 
vallen zowel in ruimte als in tijd; 1890, 1906, 1931, 1937 en 1948. 
 
Alle gegevens beschouwend komt men in de Atlas van de Nederlandse Flora dat de 
vondsten van de Bokkenorchis in Nederland niet standhoudend zijn, maar wel na-
tuurlijk. Een nieuwe vondst van de Bokkenorchis in de Nederlandse duinen 
(de noordelijkste areaalgrens op het continent), blijft mogelijk, aldus de  
Atlas. 
Hetgeen door de waarneming bij Katwijk in 1981 reeds bevestigd is. 
De vondst van de Bokkenorchis is dan ook doorgegeven aan het Rijksherbarium  
in Leiden, die een waarnemer naar de plaats gestuurd heeft om de vondst te 
bevestigen. 
 
                       -------------- 
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ORCHIDEEËNZADEN 
 
De zaden van onze orchideeën zullen bij de meeste lezers waarschijnlijk 
onbekend zijn. Afgezien van het feit dat we niet zo vaak orchideeën zien, is de 
oorzaak hiervan waarschijnlijk toch ook gelegen in de geringe grootte van de  
zaden. 
De vruchten waarin de zaden gevormd worden zijn na de bloei duidelijk zicht- 
baar. Het zijn meestal circa 1 cm grote zaaddozen 
die zich na rijping via lengtespleten openen. 
De zaden die zich op de zaadlijsten bevinden,  
kunnen dan naar buiten. De aantallen in één  
zaaddoos of vrucht liggen zeer hoog. Vele honder- 
den tot duizenden zijn een normaal verschijnsel.  
Bij sommige soorten loopt het aantal zelfs op  
tot miljoenen zaadjes per vrucht. 
Door hun grootte van rond de 0,2 mm behoren zij  
tot de kleinste zaden binnen het plantenrijk.  
De eigenlijke zaadkorrel ligt in het midden van  
een fijnmazig netje, zie figuur 1 hiernaast, waar 
een zaadje van de Breedbladige Wespenorchis is 
afgebeeld(50 x vergroot). 
Dit netje is doorzichtig en geeft door zijn  
vorm en netwerk informatie met welke soort we te 
maken hebben. 

 

      

De figuur op de volgende pagina geeft een indruk van het uiterlijk van de  
zaden van een aantal orchideeën. 
Onderling lijken de zaden veel op elkaar. Zeker als we bedenken dat de orchi- 
deeën tot de soortenrijkste plantenfamilies behoren, zijn bij deze planten  
de zaden opvallend éénvormig. 
Andere planten met overeenkomstige zaden zijn in Nederland Stofzaad, winter- 
groen, zonnedauw en Parnassia. Ook zij hebben zaden met een netvormig zakje  
en zijn klein (minder dan één mm.). 
 
Door het uiterst geringe gewicht en de langgerekte vorm van het netje worden 
orchideeënzaden gemakkelijk door de wind verspreid. Toch vinden we orchideeën  
slechts in bepaalde gebieden. Hiervoor zijn diverse factoren verantwoordelijk. 
Allereerst moet het zaadje goed op de grond terechtkomen en niet in de  
vegetatie blijven hangen. 
Opvallend is verder het ontbreken van reservevoedsel in het zaad, iets wat  
we bij de meeste soorten veelal wel aantreffen. 
Eén van de belangrijkste voorwaarden voor de ontkieming is wel de aanwezigheid  
van bodemschimmels (Rhizoctonia). Deze infecteren het zaadje, waarna er een 
kiemplantje ontstaat. De verdere groei tot een bloeiende en zaad producerende  
plant neemt daarna nog minstens drie jaar in beslag. 
 
Door de symbiose met bepaalde schimmels, ontbreken orchideeën in die gebie- 
den, waar deze schimmels niet voorkomen. Dit zijn o.a. de sterk door de mens 
beïnvloedde terreinen. Vooral stikstofrijke bodems worden gemeden. 



- 54 – 
 

 
 
De zaden van een aantal orchideeënsoorten (uit Bertsch, 1942). 
 
geraadpleegde literatuur: 
Bertsch,K.,1941.Früchte und Samen. 
Beyerinck,W.,1947.Zadenatlas der Nederlandse Flora. 
Landwehr,J.,z.j.Wilde orchideeën van Europa,I. 
Vermeulen,P.,1958 Flora Neerlandica deel I, aflevering 5: Orchidaceae. 
 
 

W.J.Kuijper 
Holbeekstraat 12  
Noordwijk 
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MAANDLIJST VOOR VOGELWAARNEMINGEN IN NOORDWIJK EN OMGEVING 

Naam waarnemer:        Maand: 

Adres    : 
 
GROEP 1 Zeeduikers, Futen, Stormvogels, Jan van Gent, Aalscholvers, Reigers, Ooievaars,  

        Lepelaar en Flamingo 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 2 Zwanen, Ganzen en eenden 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 3 Roofvogels 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 4 Hoenders, Rallen, Kraanvogel, Trappen en Steltlopers 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



GROEP 5 Jagers, Meeuwen, Sterns en Alken 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 6 Duiven, Koekoeken, Uilen, Nachtzwaluw, Gierzwaluwen, IJsvogel, Hop, 

        Spechten, Leeuweriken, Zwaluwen, Piepers, Kwikstaarten, Pestvogel, Water- 

        spreeuw, Heggemus en Lijsters 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 7 Zangers, Vliegenvangers, Mezen, Boomklever, Boomkruipers, Wielewaal, 

        Klauwieren, Kraaien, Spreeuwen, Vinken en Gorzen 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 




