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Floranieuws uit de provincie 

Specialiteit van Schoorl: 
de dennenorchis 
Soortenarme duinen 
Met een hoogte tot 54 meter zijn 
de duinen van Schoorl een van de 
markantste punten in het Noord- 
Hollandse landschap en de hoog- 
ste duinen van Nederland. Deze 
duinen zijn ook erg kalkarm. 
Daardoor vinden we er uitgestrekte 
heidevelden, naast nog uitgestrek- 
tere (maar aangeplante) dennen- 
bossen. 

Door de kalkarmoede zijn grote 
delen van het gebied erg arm aan 
plantensoorten. Een inventarisatie 
in het soortenarmste deel leverde 
niet meer dan 58 plantensoorten 
op in een heel kilometerhok. Dat is 
minder dan in de Wieringermeer! 
Maar ook het ontbreken van soor- 
ten is een onderdeel van de biodi- 
versiteit. Als alles overal voor zou 
komen, zou het maar een saaie 
boel worden. En onder het relatief 
kleine aantal soorten van het 
gebied is een aantal heel bijzonde- 
re. 

Nergens anders in de Nederlandse 
duinen zijn or) zo'n grote schaal 
dennen aangeplant als in Schoorl. 
Zoals in alle duingebieden gaat het 
om de van oorsprong niet inheem- 
se zwarte den (Plnus nigra), die 
veel beter tegen de zoute zeewind 
kan dan de min of meer inheemse 
grove den (Pinus sylvestris). De 
eerste echte bosjes zijn tussen 
1863 en 1870 geplant door W.C.H. 
Staring (de 'Staringbosjes'). Na de 
oprichting van Staatsbosbeheer in 

Vondsten van bijzondere en 
minder bijzondere planten kunt 
u altijd doorgeven aan de plaat- 
selijke coördinator van de stich- 
ting FLORON (FLORistisch 
Onderzoek Nederland). In 
Noord-Holland zijn verschillende 
districten. Namen en adressen 
van de districtscoördinatoren 
zijn te vinden op de website van 
FLORON: www.floron.nl. 

1899 ging het pas echt hard. Tot 
1920 is voornamelijk in het zuidelijk 
deel bos aangeplant, daarna kwam 
het noordelijke deel aan de beurt 
en dat ging door tot in de Tweede 
Wereldoorlog. 

Een specialiteit 
Jongere, dichte dennenbossen 
kunnen er troosteloos uitzien, met 
weinig of geen ondergroei en de 
bodem bedekt met een dikke laag 
dennennaalden. Maar zodra het 
bos ouder wordt, kunnen we uit 
gaan kijken naar de specialiteit van 
Schoorl: de dennenorchis. 

De dennenorchis lijkt niet op de 
meeste andere Nederlandse orchi- 
deeën. De kleine witte bloemetjes 
staan min of meer spiraalvormig op 
een 10-30 cm lange stengel. 
Opvallend is de marmerachtige 
tekening op de bladeren, die het 
hele jaar aanwezig blijven. 

De Dennenorchis is sinds 1914 uit 
Schoorl bekend, eerst alleen uit de 
oudste delen van het bos (de 
'Staringbosjes'). Het zuidelijk bos- 
gebied is vooral in de jaren zeventig 
gekoloniseerd. in de jaren negentig 
begon de opmars in de jongere 
bossen in het noorden. Vooral in 
het zuidelijk deel zijn nu massale 
groeiplaatsen, met tienduizenden 
tot honderdduizenden exemplaren. 
Het gaat misschien wel om de 
grootste groeiplaatsen van Europa! 
Vermoedelijk hangt dit samen met 
de homogeniteit van het gebied. 
Wanneer de omstandigheden 
geschikt worden, dan worden ze 
dat gelijk over een grote oppervlak- 
te. Dat de dennenorchis zich behal- 
ve door middel van zaad ook kan 
uitbreiden door middel van wortel- 
stokken, draagt ook bij aan een 
snelle kolonisering. 

Een enkele keer duikt de denne- 
norchis ook buiten het dennenbos 
op. In het Noorol-Hollands 
Duinreservaat is de soort ook wel 
op noordhellingen aangetroffen, in 
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een vegetatie van kraaiheide. Ook 
in berkenloosjes duikt de soort 
soms op. Maar de dennenbossen 
blijven toch van het grootste 
belang. Het is daarom verheugend 
dat Staatbosbeheer speciaal reke- 
ning houdt met deze soort. 

En ook bij Floron staat de dennen- 
orchis dit jaar extra in de belang- 
stelling. Het is een van de bijzonde- 
re soorten waarvan de landelijke 
gegevens dit jaar worden geactuali- 
seerd. De populaties bij Schoorl 
spelen daarbij natuurlijk een 
belangrijke rol. 
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