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Orchideeën in Hoofddorp 
Door verstedelijking meer 
orchideeën in akkergebied. 
Orchideeën in Hoofddorp? De 
Haarlemmermeer staat niet bekend 
als het meest interessante deel van 
de provincie voor wie geïnteres- 
seerd is in de wilde flora. Van oor- 
spong is het een akkerbouwge- 
bied, maar in de laatste tientallen 
jaren is het gebied sterk verstede- 
lijkt. En juist de verstedelijking heeft 
er voor gezorgd dat er tegenwoor- 
dig tal van bijzondere planten te 
vinden zijn in de Haarlemmermeer. 
Zo hebben diverse soorten orchi- 
deeën er voet aan de grond gekre- 
gen. Op initiatief van Roelie de 
Regt, inwoonster van Hoofddorp, is 
een systematische onderzoek uit- 
gevoerd naar het voorkomen van 
orchideeën in Hoofddorp. Het 
leverde een groot aantal vindplaat- 
sen op, en een verrassend groot 
aantal soorten . 

Steeds meer soorten 
Een van de algemeenste soorten is 
de Brede wespenorchis. Deze 
soort is ook in buitenwijken van 
andere steden vaak vrij algemeen. 
Een tweede soort, de Rietorchis, is 
ook een bekende verschijning. ln 
Hoofddorp is deze soort regelmatig 
te vinden langs waterpartijen 
midden tussen de bebouwing. 
Leuk is dat ook de Moeraswespen- 
orchis regelmatig op dit soort plaat- 
sen te vinden is. Een vierde soort, 
de Vleeskleurige orchis, is op enke- 
le plaatsen te vinden in wegbermen. 
Deze soort is zeldzaam in het 
binnenland, en wordt meestal maar 
in kleine aantallen gevonden. Het 

• Grote keverorchis, 
Listera Ovatie 
Foto 's: Piet Zomerdijk. 

. Brede wesp en orchis 
Epipactis helleborine 
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Wandelpark, aangelegd in de derti- 
ger jaren en daarmee waarschijnlijk 
het oudste bosje van de Haarlem- 
mermeer, bleek goed voor honder- 
den exemplaren van de Grote 
keverorohis, mogelijk de grootste 
groeiplaats van de provincie. Elders 
in Hoofddorp zijn nog enkele ver- 
spreide groeiplaatsen van deze 
soort. De meest bijzondere vondst 
volgde in het afgelopen seizoen. 
Op een bedrijfsterrein werden hon- 
derden exemplaren aangetroffen 
van de Bijenorchis. Het is daarmee 
gelijk een van de grootste groei- 
plaatsen van Nederland! 

Bijzondere bodem ? 
Het verschijnen van zo veel ver- 
schillende soorten orchideeën doet 
vermoeden dat er iets bijzonders 
aan de hand is met de bodem. 
Waarschijnlijk is deze vergelijkbaar 
met de bodem van de havengebie- 
den van Amsterdam en Rotterdam: 
een laag kalkrijk zand, aangebracht 
op een kleilaag. Ook elders in 
Noord-Hoiiand heeft dit at verras- 
sende vondsten opgeleverd van 
Rietorchis, Moeraswespenorchis, 
Vleekleurige orchis, Bijenorchis en 
soms ook Hondskruid. Veel plaat- 
sen gaan snel weer verloren. Het 
leuke van de groeiplaatsen in 

Hoofddorp is dat deze in een 
gebied liggen dat al geheel is inge- 
richt. Wanneer het beheer op de 
juiste manier wordt uitgevoerd, zijn 
ze dus duurzaam van karakter. 

Beschermd? 
In de praktijk gaat het met dat 
beheer niet altijd direct goed. 
Groenstroken, bermen en slootkan- 
ten worden liefst volgens een strak 
schema beheerd. Wanneer daar 
opeens zeldzame (en beschermde) 
soorten worden gevonden blijkt het 
moeilijk te zijn om deze bij het 
maaien te ontzien. Zo ook in 
Hoofddorp. Toch wil de gemeente 
zich graag van zijn beste kant laten 
zien. Onlangs is er zelfs een folder 
verschenen over de orchideeën van 
de Haarlemmermeer. Ook bedrijven 
zijn bereid om rekening te houden 
met het voorkomen van de 
beschermde soorten. Zo krijgen we 
misschien nog wel een orchideeën- 
reservaat in het bedrijvenpark. 
Beheerders van natuurterreinen 
zouden blij zijn met zoveel floristi- 
sche rijkdom! 

informatie afkomstig van: 
Roelie de Regt, 
Graan voor Visch 15409 
2132 EG Hoofddorp 
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