
Fig. 7. Hogezandse Gorzen, oostkant eendenkooi, januari 1978. 

van structuur moeten blijven. Natuur
lijk. er zijn ook andere maatregelen te 
bedenken, aantrekkelijker en minder 
aantrekkelijk, kostbaarder en minder 
kostbaar. Uitgangspunt zal echter 
steeds moeten zijn dat op de Hogezand
se Gorzen het huidige karakter behou
den blijft. Door in 1970 de Hogezandse 
Gorzen aan te wijzen als beschermd 
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natuurmonument gaf CRM blijk de na
tuurwetenschappelijke waarden van de 
gorzen te erkennen. Nu het fysieke 
voortbestaan van deze oeverstrook op 
het spel staat, zal ook uit deze hoek het 
initiatief moeten komen tot bijeenbren-
ging van de betrokkenen om te komen 
tot een afdoende oplossing. Haast is er 
wel. er verliepen al acht jaar . . . 

1971. De avifauna van Cromstrijen. De Levende Natuur 74: 25-37. 
1974. De avifauna van Cromstrijen (2). De Levende Natuur 77: 233-242. 
1975. Het Hollands Diep-Haringvliet. vijfjaar na de afsluiting. Natuuren Landschap 29: 107-115. 
1977. De toename van de Aalscholver Phalacrocorax catboop het Hollandsch Diep-Haringvliet. 

Verrassende groeiplaatsen van orchideeën in 
ons land 

C. SIPKES 

Al jaren stond Zuid-Limburg bekend als 
het rijkste gebied van orchideeën in ons 

land. Het waren daar vooral de schraal 
begroeide kalkrijke hellingen, met het 
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, .Orchideeën-rijke Eiken-Haagbeuken
bos"" (Stellario-Carpinetum orchieto-
sum), bevorderd door het gunstige kli
maat met meer regenval dan in het wes
ten van ons land. Dit alles maakte dat 
zowel in aantal planten als soorten Zuid-
Limburg toen zo"n goede reputatie had. 
De laatste jaren heeft de bemesting van 
de graslanden er veel kwaad gedaan en 
wilden we goede groeiplaatsen vinden, 
dan moesten we naar Frankrijk ten zui
den van Reims en Amiens, met hoogte
punten bij Cahors tot aan de Pyreneeën 
toe. 
De zeer lichte orchideeëzaden kunnen 
door de luchtstromingen ver verspreid 
worden. De duinen hebben daarvan ook 
een graantje meegepikt: Bijenorchis tot 
Wijk aan Zee. Bokkenorchis tot bij 
Santpoort. Aapjesorchis tot Schevenin-
gen. Soldaatje tot Velsen en Vogel
nestje en Koraal wortel tot Bergen. 
Maar al deze groeiplaatsen bleven niet. 
Wel bleef Anacamptis bij Noordwijk en 
Wijk aan Zee, Gymnadenia op de Wad
den-eilanden en Herminium op Schier
monnikoog. Sturmia bleef hier en daar, 
Rietorchis verscheen explosief bij 
Overveen en Vleeskleurige orchis mas
saal op Voorne en elders (fig. 1); maar 
dat zijn uitzonderingen, zoals de niet 
zeldzame Breedbladige wespenorchis 
en de in natte duinen algemene Moeras-
wespenorchis. De Keverorchis staat in 
tussen algemeen en zeldzaam, al naar 
mate van uitdroging varKde duingebie
den. 
Als we onze duinen nu vergelijken met 
orchideeënrijke streken in Europa, dan 
komen ze er slecht af. De oorzaken zijn 
duidelijk: ontwatering, verruiging van 
vroeger schraal begroeide valleien (or
chideeën zijn in veel gevallen pioniers), 
dichte konijnenstand en in sommige ge

vallen ontkalking. 
De verlaging van de waterstand is niet 
alleen de schuld van de mens: de dichte
re vegetatie, de normale successie, die 
het snelst verloopt in voedselrijke dui
nen, houdt veel neerslag vast. De ver
ruiging van valleien met Duindoorn en 
Kruipwilg en de hoge konijnenstand zijn 
een kwestie van beheer, of liever het 
ontbreken ervan. Om dit beheer te leren 
kennen, is het goed aandacht te schen
ken aan de gevallen dat de invloed van 
de mens, bedoeld of niet, gunstig is ge
weest voor de vestiging en het blijven 
van de orchideeën. We behoeven maar 
te denken aan de bloemenpracht van de 
Alpenweiden, waar weinig gemest en 
laat gemaaid wordt. 
Onze heidevelden, te danken aan de 
schapenkudden, gaven groeiplaatsen 
met overvloedig Struik- en Dopheide en 
als er turf gegraven was of plaggen ge
stoken kwamen er plekken met blaas-
jeskruid, zonnedauw en orchideeën als 
Malaxis en Welriekende nachtorchis. 
Daartegenover deed de kunstmest 
schrale heiden en graslanden verande
ren in sappig groen, nodig voorde vlees-
en zuivelproduktie. en weg waren de 
waardevolle soorten. Niet alleen orchi
deeën maar ook Klokjesgentiaan. Wol-
verlei en Vetblad. De ruilverkavelingen 
brachten ook ontwateringen mee, wat 
muizenplagen in de hand werkte met als 
gevolg verdwijnen van soorten met zet-
meelrijke knollen in naburige groei
plaatsen. Er zijn anderzijds echter zo
veel voorbeelden van onbedoeld men
selijk ingrijpen met rijke groeiplaatsen 
als gevolg, dat we daar met voordeel 
kennis van kunnen nemen. 
Reeds na de eerste wereldoorlog, toen 
voor de voedselproduktie grasland ge
scheurd was, ontstonden op deze ge-
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Fig. I. Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) op het Vliegveld bij Oost-
voome, op terrein van het Zindhollands Landschap 1978. Resultaat van goed 
beheer, maaien in september 

stoorde velden na aanvoer van de fijne 
zaden door luchtstromingen nieuwe en 
rijke groeiplaatsen van Soldaatje 
(Haasdal, Zuid-Limburg) en Gymnade
nia (Kaap Blanc Nez bij Boulogne sur 
Mer). 'Tussen Hilversum en Bussum 
was afgewerkt carbid gestort en daarop 
ontwikkelde zich een ..duinmoerasflo-
ra" met Rietorchis en Rondbladig win
tergroen in een mat van Kruipwilg. 
Wijlen J. van Dijk vestigde er reeds de 
aandacht op dat hij erin was geslaagd 
door een terrein te laten maaien Parnas-
sia terug te krijgen op een oude groei
plaats. Het was vooral de Rietorchis die 
gunstig reageerde op allerhande ingre
pen: het maaien van riet. het afgraven 
van klei voor de steenfabrieken, zelfs 
het storten van vliegas van de industrie 
(Westzaan), waar deze soort zich bij 
duizenden uitzaaide; ook langs kanalen 

(Balgzandkanaal). om een gegraven 
duinpias (Overveen) en bij een zanderij 
(Overveen) waar kalkrijk water aanwe
zig bleek te zijn. Ook de Moeraswespen-
orchis verscheen in veel gevallen; die 
had weer niet te lijden van de muizen
plaag; bij deze soort ontbreken nl. de 
zetmeelrijke knollen. 
Natuurlijk moet de passende schimmel 
ook aanwezig zijn. Dit blijkt door het 
ontbreken van orchideeën op, zo op het 
oog. gunstige standplaatsen en het voor
komen van rijke plekken op ,,onwaar
schijnlijke"" biotopen, zoals die van de 
Breedbladige orchis langs een oude 
trambaan bij Goedereede, in dicht gras
land. We mogen aannemen, dat de fijne 
zaden overal terecht komen, maar al
leen onder gunstige omstandigheden 
zich tot planten ontwikkelen. 
In heemparken kunnen we dit van nabij 
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Tig. 2. Rood bosvogeltjc (Cephal-
anthera rubra), spontaan opgekomen in 
het heempark ,,de Tenellaplas" 
bij Rockanje, juni 1978. 

waarnemen. In Amstelveen, in de kwe
kerij van de gemeente, slaan schalen. 
die regen en gietwater vasthouden. De 
muizen kunnen daar niet bijkomen, zo
dat ze vol staan met kiemplanten uit 
zaad. dat niet opzettelijk gestrooid is. 
Een tweede geval dal een orchidee zich 
overvloedig uitgezaaid had op vliegas. 
werd in het heempark in Vlaardingen 
geconstateerd waar een bezoeker aan
kwam met een grote kluit van deze stof. 
begroeid met de Hommelorchis f 0/?/»T.V 

faciflora), uit het zuiden van België. 
Volgens zijn verhaal zouden er honder
den staan, dicht opeen. 
Een ander voorbeeld is de Breedbladige 
wespenorchis, die zich bij voorkeur 
vertoont langs wegen waar vroeger leem 
aangebracht is of in villatuinen waar 
kalk gebruikt is voor metselspecie. ook 
soms langs de muren van een huis (Ben-
nekom). 
Dat orchideeëzaden verre reizen kun
nen maken, werd waargenomen in de 
Hortus de Wolff te Haren bij Groningen. 
Daar verscheen zonder dat deze gezaaid 
wusSpiranthes romanz.ojjiana, een soort 
die het dichtslbij voorkomt op de Hebri-
den in Schotland. Een analoog geval is 
het verschijnen van het Rood bosvogel
tjc. sinds 1916 niet meer in ons land ge
vonden (in Zuid-Limburg). in één 
exemplaar in het Heempark de Tenella
plas. zonder dat hel er ooit opzettelijk 
uitgezaaid was (fig. 2). En even daarna 
vond een lid van de KNNV uit Dor
drecht, in de Biesbos. langs een polder
weg niet minder dan 20 exemplaren van 
deze soort (fig. 3). Zeer duidelijk betreft 
het een uitzaaiing van één groot, ou-
derexemplaar met 22 knoppen en bloe
men dut weer ter plaatse 19 andere klei
nere planten had uilge/aaid. Het betrof 
een oosthelling met een ijle grusgroei, 
mos op de grond en verder een enkele 
Boksbaard en Paardebloem. De steile 
helling naar het oosten garandeerde dat 
het een droge standplaats was. "s och
tends beschenen dooide zon. In zoverre 
is er enige overeenkomst met de nu-
luuiiijke groeiplaatsen van deze orchi
dee in Frankrijk en elders. Hllenherg (in 
Vegetation Mitteleuropu's) beschrijft 
een .„Cephaiantheru-Gruppe" van 
..kalkhalligen. höchstens schwuch 
sauer reugierenden Boden und können 
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zeitweilige Trockenheit aber keine Niis-
se ertragen"". Verdere beschrijvingen 
van vegetatietypen met deze soort wij
ken wel sterk af van de vegetatie in de 
Biesbos. Nader onderzoek ter plaatse is 
dus wel gewenst. De klei bevat er 4,5% 
kalk, terwijl de pH er 7,5 was. 
De Bijenorchis heeft drie keer dergelijke 
capriolen gemaakt. In Zuid-Limburg en 
elders is het een soort van kalkhellingen, 
in de duinen verscheen ze in duinval
leien, soms in een bosje waar vroeger 
gespit was, soms in vochtig grasland op 
een buitenplaats, maar blijven deed de
ze soort nergens. Voor enige jaren ech
ter werden er exemplaren gevonden op 
een dijk ten noorden van Amsterdam, 
helaas daar weer verdwenen door on
verantwoordelijk verzamelen. In 1977 
en "78 waren er enkele honderden langs 
een provinciale weg in Zeeuws-Vlaan-
deren, die 6jaar terug aangelegd was. In 
juli 1978 werden er 18 exemplaren ge

vonden aan de voet van een dijk op Ro
zenburg. in de overgang van klei naar 
zand. even ten noorden van Oostvoor-
ne. In alle gevallen was er sprake van 
verstoringen in een periode, vooraf
gaand aan het vinden van de groeiplaats. 
In dit verband is ook het vermelden 
waard van het talrijke voorkomen van 
de Herfstschroeforchis op matig be-
graasde golvende weiden op Goeree, in 
aantallen die ieder jaar variëren, op be
paalde plekken verdwijnend maar op 
andere weer terugkomend en in aantal
len die in de honderden lopen. Welis
waar vertrappen de paarden de bloemen 
in de loop van de bloeitijd, einde augus
tus, maar het is voldoende als er een 
enkele blijft staan voor de uitzaaiing. 
Zonder de matige beglazing zou deze 
soort zich daar niet handhaven, daar is 
ieder die deze groeiplaatsen kent het 
over eens. De Harlekijn (Orchis morio) 
is er ook reeds bijgekomen. 

Fig. 3. Wegrand met Rood bosvogeltjc in de Biesbos, juni 1978. 
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Fig. 4. Sturmia (Liparis loeselii), hij het 
Brede Water, in vers gegraven kuil, juli 
1978. 

De Dennenorchis (Goodyera repens) 
kwam vroeger in ons land niet voor. Na
dat de aangeplante dennenbossen vol
doende humus, mos en in veel gevallen 
Kraaiheidegekregen hadden, verscheen 
deze soort, bij SchoorI zelfs massaal. En 
niet alleen in ons land maar ook in 
Frankrijk in de betrekkelijk jonge den
nenbossen, na de eerste wereldoorlog 
aangelegd langs de loopgraven. 
De rijkste groeiplaats, die ik ooit zag van 
Sturmia, ruim 100 planten, waaronder 
zeer sterke, nam ik waar in een kuil in de 
duinen van Rockanje gegraven voor 
zandwinning door de Dijkring (fig. 4). 
Hybriden van verwante soorten komen 

dikwijls voor. Een enkele keer zelfs 
kruisingen van. natuurlijk verwante, ge
slachten. In mijn tuin was met zaad uit 
de omgeving, in een voor orchideeën zo 
gunstig mogelijk aangelegd grasveldje. 
een exemplaar opgeslagen van Gymna
denia conopsea var. angnstifolia, een 
vrij laat bloeiende vorm met smal blad. 
Enkele jaren later stond er een kruising 
met de Rietorchis, Dactylorhiza prae-
termissa (fig. 5). Zoekende in de litte
ratuur bleek mij Summerhayes te ver
melden, dat deze reeds eerder in Enge
land gevonden was. Een naam heeft hij 
er niet aan gegeven. In alles stond deze 
kruising tussen de ouders in: de lange 
spoor was van Gymnadenia, de lip was 
langer dan van Gymnadenia, maar 
smaller dan van de Rietorchis, de on
gevlekte bladeren stonden tussen beide 
in. Beide geslachten hebben handvor-
mige knollen, wat op groter verwant
schap wijst dan die van bv. Orchis met 
ronde knollen en Dactylorhiza met 
handvormige. Ik stel voor deze hybride 
Daclylogymnadenia praelermissoide,s 
te noemen. 
Bij het beoordelen van dit alles mogen 
de 14 zachte winters van de laatste tijd in 
aanmerking genomen worden. Dit geldt 
natuurlijk alleen voor de soorten die 
hier hun noordgrens hebben: Herfst
schroeforchis. Bijenorchis. Rood bos
vogeltjc en mogelijk de Rietorchis, die 
sterk Atlantisch is. 
Het sterkste voorbeeld hiervan is de 
Charante-orchis (Dactylorhiza sesqid-
pedalis), die ik in D.L.N. 81 (1978) op 
blz. 9 van Zeeuws-Vlaanderen be
schreef en die dit jaar weer aanwezig 
was. Deze is zelfs in België nog niet 
gevonden. 
Het waarnemen van dergelijke verras
sende groeiplaatsen is in hoge mate leer-
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zaam voor het beheer van natuurterrei
nen waar potentiële groeiplaatsen voor 
orchideeën zijn. Direct valt op dat 
„geen beheer"" gunstiger is dan een be
heer dat schadelijk is: te vroeg maaien, 
te grote konijnenstand of het aanbren
gen van mest of voedselrijke grond. 
Voor heemparken waar de grond van 
oorsprong voedselrijk is, is verschraling 
met zand gewenst. Nog altijd is de ko
nijnenstand in de duinen voor orchi
deeën te hoog. Er staan wel voordelen 
tegenover ten opzichte van Gentia-
neeën, die bitter smaken, Parnassia en 
Wintergroen, die niet door Konijnen ge
vreten worden. Daar Konijnen nooit een 
groot territoir hebben, kunnen echter 
gradiënten aangebracht worden in po
pulatiedichtheid van Konijnen, zoals we 
ook in heemparken gradiënten aanbren
gen van nat naar droog, van weinig naar 
veelvuldig maaien, van niet. weinig en 
veel betreden. Dat een matige betreding 
nuttig is voor het kiemen van orchideeën 
is opgemerkt bij de 'Tenellaplas en in de 
Orchideeën-tuin van het Staatsbosbe
heer in het Gerendal. In de paden zijn 
altijd jonge planten, die met een kluitje 
elders overgebracht kunnen worden. 
Ook kunnen in sommige gevallen de pa
den verlegd worden. 
Wat de Konijnen betreft, is het een illu
sie te menen dat ..vanzelf" een natuur
lijk evenwicht optreedt. Dan zou men 
ook Vossen en Dassen moeten hebben. 
maar vooral de Vos is een slechte vogel-
beschermer. Natuurlijk moeten Wezels. 
Bunzings en Hermelijnen gespaard 
worden, maar waar dit niet voldoende 
helpt, en dit is meestal het geval, zal ook 
de mens zijn rol als predator moeten 
meespelen. Voor een heempark in een 
konijnenrijke streek is afrasteren nood
zakelijk en als een hek veel open staat 

moet een sterk riekende stof gespren
keld worden, carbolineum, koper-naf-
tenaat of iets dergelijks. Dit moet wel zo 
nu en dan herhaald worden maar na
tuurlijk zuinig aan. Dejachtwet staat toe 
dat Konijnen het gehele jaar vervolgd 
worden. De myxomatose is van weinig 
betekenis meer. Er bestaan „valkas
ten" die Konijnen levend vangen en die 
op eigen erf wettelijk toegestaan zijn. 

Fig. 5. Hybride van Riet orchis en Grote 
muggenorchis (Dactylorhiza praetermis-
sa x Gymnadenia conopsea), spontaan 
in tuin C. S. te Rockanje. 
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Mooier zou zijn als we in onze natuurre
servaten zulke mooie orchideeën-groei
plaatsen hadden als hierboven ge
schetst. Een enkele keer. zoals de 
groeiplaatsen van Sturmia en 
Vleeskleurige orchis op Voorne. treffen 
we dit ook wel aan. Op Texel zijn rijke 
groeiplaatsen van Harlekijn en 
Breedbladige orchis in weiden van Na-

In het begin van de zestiger jaren was de 
verontreiniging van de grote rivieren 
reeds geruime tijd een probleem. Er wa
ren echter optimistische geluiden over 
het effect van de toen pas gebouwde of 
in aanbouw zijnde zuiveringsinstallaties 
aan de Rijn in Duitsland. Dit optimisme 
culmineerde in de verwachting ..dat de 
zalmen zouden terugkomen"". In die 
sfeer leek het interessant de veranderin
gen in de visfauna met lange tussenpo
zen te vervolgen. In 1962/63 en in 
1970/71 hebben wij een daartoe strek
kend onderzoek gedaan. De resultaten 
daarvan worden hierna meegedeeld. 
Het ziet er niet naar uit dat een onder
zoek met de gebruikte professionele 
middelen nogmaals mogelijk zal zijn. 
Wij mochten namelijk gebruik maken 
van de kennis en de ervaring van de 
laatste beroepsvisser in dit gebied, die 
het bedrijf nog in volle omvang uitoe
fende. de heer W. van de Berg te Erle-
com bij Nijmegen1). 

') De heer W. van de Berg is 4 juni 1976 overleden. 

tuurmonumenten. Op Schouwen heeft 
het Staatsbosbeheer een zeer rijke 
groeiplaats van Harlekijn en Rietorchis. 
alles dank zij een bepaald beheer. Aan 
de hand van de verrassende groeiplaat
sen. hierboven geschetst, is zeker een 
beheer op te stellen ten gunste van onze 
wilde orchideeën. 

De Watd tussen Millingen en Nijmegen 
Dit is het gedeelte onmiddellijk na de 
splitsing van de Rijn bij de Kop van Pan-
nerden. De Waal is hier nog helemaal 
bovenrivier, waarbij de invloed van het 
getij nog geen enkele rol speelt. Deze 
reikte voor de aanleg van de deltawer
ken tot 'Tiel. 
Hel verval over het traject van bijna 20 
km is 2 m. De watermassa stroomt snel; 
zij wordt in toom gehouden door talrijke 
kribben; tussen de kribben langs de oe
ver ontstaat een neerstroom; naar de 
oever wordt het water rustiger. 
De natuurlijke dynamiek is groot. Wan
neer de rivier in het winterbed stroomt 
kunnen nog grote hoeveelheden zand 
worden verplaatst. Langs de gehele 
lengte van het traject vindt men in hel 
winterbed langs beide oevers slrangen 
of nevenlopen. die bij hoogwater func
tioneren. In de zomer zijn ze ondiep; ze 
verionen dikwijls een uitbundige plan
tengroei. Het zijn ook de paaiplaatsen 
voor een aantal vissoorten. Daar is hel 
water -choon en zuurstofrijk in legen-

De visfauna in de Waal boven Nijmegen 
H. C. J. OOMEN en C. J. A. VAN WIJCK 
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