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Op vrijdagavond 15 december 2017 
werd in het Natuurhistorisch Museum te 
Maastricht dit nieuwe orchideeënboek 
ten doop gehouden. Het is het werk van 
drie erkende specialisten: Karel Kreutz, 
op wiens naam schier ontelbare publica-
ties over orchideeën staan; Nigel Harle, 
de onstuitbare archivaris van de Zuid-
Limburgse flora; en Martine Lejeune, die 
meer dan haar halve leven in de berg 
heeft geïnvesteerd. Bij de presentatie 
hield Nigel Harle een verhaal dat, hoe 
kan het anders, over het Savelsbos ging: 
niet alleen zijn ‘huisreservaat’ maar ook 
overbuur van de Sint-Pietersberg.

Zoals we van Karel Kreutz gewend zijn, 
loopt het boek over van prachtige foto’s. 
Ik heb ze niet geteld maar het aantal 
moet in de honderden lopen. En voor zover na te gaan is de omringende vegetatie 
intact gelaten; in dit opzicht is Vogelnestje beter af dan veel andere vogelnesten 
die aan fotografen ten prooi vallen.

Wie vooral geïnteresseerd is in schier eindeloze botanische diversiteit kan vooral 
haar of zijn hart ophalen aan het geslacht Dactylorhiza. Bijna alle soorten zijn ont-
staan als bastaarden en kennen allerlei variëteiten, die op verschillende plaatsen 
en tijden zijn ontstaan. Al die variëteiten kunnen weer met elkaar hybridiseren en 
het hart van de geharde orchideeënzoeker doen opspringen met nieuwvormingen 
als de robuuste Maasbergorchis, wiens Nederlands-Vlaamse naam opmerkelijk 
kort uitvalt in vergelijking met de wetenschappelijke benaming Dactylorhiza x gran-
dis (Druce) P.F. Hunt nothosubsp. montis-mosae Kreutz: een naam van passende 
lengte voor een tot 90 cm hoge orchidee! Op p. 15 wordt dan weer een Maas-
bergorchis met vervormde bloemen afgebeeld. Waarom die trouwens ‘pelorisch’ 
worden genoemd, wordt niet uitgelegd. De pelorische bloemen die bij Platanthera 
soms voorkomen zien er toch heel anders uit: die zijn straalsymmetrisch in plaats 
van tweezijdig symmetrisch.

Wie openstaat voor ecologische verrassingen vindt vooral stof tot nadenken in 
deel IV, het hoofdstuk over de Friche du Canal Albert, dat qua schrijftrant boven de 
rest van het boek uitsteekt. Het gaat om een vrij smalle, 2 km lange strook in de 
marge van de Sint-Pietersberg, waar kalkhoudende bagger uit het Albertkanaal is 
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gedeponeerd en die vervolgens is bebost. Hier hebben zich elf soorten orchideeën 
gevestigd, waaronder Aapjesorchis (Orchis simia) en Bleek bosvogeltje (Cephalan-
thera damasonium), en verder onder meer Addertong (Ophioglossum vulgatum) en 
Donderkruid (Inula conyzae).

Naast deze lof past ook kritiek. Meer dan eens verkruimelt de tekst tot losse feitjes. 
Is het echt nodig zoveel mogelijk orchideeëngroeiplaatsen met naam en toenaam 
te noemen (p. 36)? Beheerders zijn hier niet blij mee, omdat ze geregeld te maken 
hebben met uitgraafacties. Waarom de kat dan toch op het spek binden? Je 
kweekt er alleen bonbonsnoepers mee, geen toegewijde zoekers.

De tekst bevat nogal wat fricties, onvolledigheden en slordigheden. Met de laatste 
categorie bedoel ik niet alleen taal- en stijlfouten zoals de contaminatie ‘behoort tot 
een van de’ (p. 15) of verkeerde woordverbindingen zoals ‘hybridogene naam’ (p. 
78). Het gaat ook om taxonomische inconsequenties: Orchis wordt wel herverka-
veld met Aceras, Anacamptis en Neotinea, maar Coeloglossum en Dactylorhiza 
worden niet samengevoegd, evenmin als Listera en Neottia, terwijl voor al deze 
veranderingen dezelfde argumenten gelden (Gravendeel et al. 2007). Met Ophris 
monophilos bedoelde Nyst (1821) stellig geen Veenmosorchis (Hammarbya 
paludosa), zoals op p. 265 wordt aangegeven, maar haar naaste verwant binnen 
de Europese flora: Eenblad (Malaxis monophyllos), dat in minder zuur milieu groeit 
dan Hammarbya en vóór het opengaan van zijn bloemen verbluffend op Addertong 
lijkt. Dat Eenblad ooit aan bosranden nabij orgelpijpen groeide kan niet worden 
uitgesloten.

Op p. 20 wordt heischraal grasland op kalkhellingen aangeduid als Betonico-Bra-
chypodietum, op p. 91 echter met de ongeldige naam Brachypodio-Sieglingietum, 
die inmiddels door Betonico-Brachypodietum is vervangen. De hierin voorkomende 
Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata s.str.) zou kalkrijke biotopen mijden (p. 85), 
maar is met een grote populatie aanwezig in de Hellebroekerbeemden bij Nuth, 
een terrein waar kalktuf neerslaat (determinatie door de eerste auteur gecon-
troleerd!). De Wever (1928) noemt zowel Gevlekte als Brede orchis (D. majalis 
s.str.) voor vrij sterk kalkhoudende beemden met Moesdistel (Cirsium oleraceum). 
Anderzijds wordt door Kreutz c.s. gesuggereerd dat het voorkomen van Brede or-
chis in heischraal grasland uitzonderlijk zou zijn (p. 91). Maar bij Cottessen, op de 
rijkste nog bestaande groeiplaats in Zuid-Limburg, komt Brede orchis zowel voor 
in Veldrusschraalland (Crepido-Juncetum acutiflori) als in aanpalend heischraal 
grasland (Polygalo-Nardetum), al blijft zij hier wel laag. Er zijn overigens meer 
orchideeën die in het Heuvelland zowel in vochtige beemden als in heischraal 
grasland groei(d)en, zoals Harlekijn (Anacamptis morio) en Groene nachtorchis 
(Dactylorhiza viridis), die ooit bij Mechelen in Geulbeemden voorkwamen (Dels-
man 1906) en elders in het Betonico-Brachypodietum staan. Deze ‘plantensociolo-
gische risicospreiding’ verhoogde hun overlevingskansen, zolang het ouderwetse 
grondgebruik gehandhaafd bleef; door de landbouwrevolutie omstreeks 1870 
belandde hun tweeledige biotoop in de gevarenzone.
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Op p. 235 lezen we dat Harlekijn zich heel moeilijk opnieuw vestigt. Juister is het 
om te zeggen dat we zijn vestigingsvoorwaarden nog onvoldoende doorgronden. 
Uit het Deltagebied zijn populaties bekend op locaties die in groeiplaatsen die in 
1953 dan wel 1971 zijn ontstaan, te weten het Dijkwater, de Hompelvoet en de 
Brouwersdam. Hier vestigde Harlekijn zich weliswaar niet opnieuw, maar wel met 
succes.

Op p. 37 wordt voor de noordflank van de Sint-Pietersberg wel groeve Duchateau 
als vindplaats van kalkminnende planten genoemd maar niet Fort Sint-Pieter, 
waar bijvoorbeeld Nachtsilene (Silene nutans), Zacht vetkruid (Sedum sexangu-
lare), Gelobde maanvaren (Botrychium lunaria) en zeldzame kalkmossen groeien. 
Weliswaar staan er tot dusver geen orchideeën, maar dat geldt evenzeer voor 
Duchateau.

Op p. 29 blijft de betekenis van de bescheiden Jean-Lambert Franquinet (1788-
1871/72) schromelijk onderbelicht. Zijn interesse gold alle organismen die destijds 
tot het plantenrijk werden gerekend, zowel de zaadplanten als de cryptogamen. 
Het is onjuist de laatste als ‘lagere planten’ aan te duiden, want behalve sporen-
planten (deels hoog ontwikkeld, zoals haarmossen) zijn er ook talrijke groepen 
bij die inmiddels niet meer tot de planten worden gerekend, zoals bruinwieren, 
cyanobacteriën, schimmels (inclusief paddenstoelen en korstmossen) en zelfs 
mijtengallen en hydroïdpoliepen (Weeda 2013). Behalve de enige Maastrichtse 
apotheker met zo’n brede en tevens diepgaande belangstelling was Franquinet 
ook de enige die zich heeft ingespannen voor het contact met Noord-Nederlandse 
floristen, zij het zonder blijvend succes. De door Kreutz c.s. genoemde opgaven 
van Zuid-Limburgse vaatplanten in de eerste editie van de Prodromus Florae Bata-
vae (Van den Bosch 1850) zijn voor het overgrote deel afkomstig van Franquinet, 
die door Lejeune bij Van den Bosch aanbevolen was als correspondent. Hij heeft 
voor de Prodromus secuur aangegeven welke planten van de Sint-Pietersberg op 
Nederlands grondgebied gevonden zijn. Ook Lejeune’s Compendium (p. 25) toont 
verwijzingen naar ‘Frankinet’, met name in het onuitgegeven vierde deel, dat als 
manuscript in de Universiteitsbibliotheek in Luik wordt bewaard – aanbevolen als 
volgend boek bij Stichting Natuurpublicaties Limburg!

Bij de beheeraanbevelingen (deel V) blijft het wezenlijkste punt ongenoemd: wat 
komt er van Natura 2000 als pan-Europees project terecht als Montagne St. Pierre 
door een landsgrens en een taalgrens in drie beheergebieden wordt verknipt 
die van noord naar zuid door twee schaapskudden en één clubje Waalse geiten 
worden beweid? Mergellandschapen zijn toch de allerbelangrijkste vectoren, nou 
ja misschien niet voor de stoffijne orchideeënzaden maar wel voor zaden van 
talloze andere planten uit minstens zo interessante families! Nog wat anders: het 
tegengaan van bos- en struweelopslag (p. 21) zal niet in het voordeel werken van 
Bleek bosvogeltje (Cephalanthera damasonium), Bosorchis (Dactylorhiza fuchsii) 
en de nieuwkomer Hyacintorchis (Barlia robertiana). Een betere doelstelling is het 
in de hand houden van bos- en struweelopslag.

Al deze gebreken hadden gemakkelijk kunnen worden voorkomen als de tekst 
grondig door een botanisch redacteur was gereviseerd. Dat neemt niet weg dat het 
boek de nodige verrassingen biedt en dat er veel inspiratie uit te putten valt. Om 
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met twee persoonlijke noten af te sluiten: toen ik tien jaar geleden de Hyacintorchis 
eind februari in de omgeving van Avignon zag bloeien, kon ik niet bevroeden dat 
dezelfde orchidee weinige jaren later met dezelfde vroege bloei aan de poorten 
van Nederland zou verschijnen. En de melding dat het herbarium van H.J. Nyst in 
Meise ligt (p. 25) betekent voor mij een krachtige aansporing om aldaar te gaan 
neuzen, op zoek niet alleen naar Eenblad en Witte muggenorchis (Pseudorchis 
albida) maar ook naar collecties van L.J. Dumoulin waaronder Bergboerenkers 
(Thlaspi montanum) bij Bemelen, Bruin cypergras (Cyperus fuscus) uit de kalkbron 
in het Ravensbos … en vast ook spannende orchideeën, zoals Witte muggenor-
chis bij Meerssen.

Eddy Weeda
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