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ORCHIDEEEN LANGS DE DUINWEG  
In 1972 is de berm langs de Duinweg op planten geïnventariseerd. Ook in 1973  
heb ik daar menig uurtje doorgebracht, want het afgelopen jaar was de bloemen-
pracht daar fantastisch. Door welke oorzaken dan ook, was aan het onderhoud  
van deze berm weinig gedaan. Omstreeks juni is er alleen gemaaid tussen de 
bermplanken en eind juli werd de berm voor de eerste keer dat jaar in zijn  
geheel gemaaid. In het najaar werd de berm voor de tweede keer gemaaid. 
Dat weinig maaien heeft de plantengroei wel goed gedaan. Misschien dat de 
aangrenzende kwekers er minder gelukkig mee zijn geweest, dat de berm pas  
voor het uitzaaien van diverse grassen gemaaid werd, maar in deze tijd van 
milieubewust worden, zullen de landeigenaren en pachters er aan moeten wennen,  
dat de tijd van de "geschoren" bermen wel definitief voorbij zal zijn. Natuur- 
lijk moet het niet zo worden, dat deze groep grote hinder gaat ondervinden van 
zaad in hun gewassen. Er zal echt naar een modus gezocht moeten worden, die  
alle partijen tevreden stelt en dat die modus er komt, daar ben ik van overtuigd. 
Niettemin lijkt mij een compliment aan het gemeentebestuur zeker op zijn plaats. 
De plantengroei heeft dat onderhoud goed gedaan. Ieder die dat bitumpaadje langs 
de Duinweg wel eens afgelopen is, zal wel genoten hebben van de overdadige bloei 
van de vogelwikke, dat als een blauw scherm zeker 20 meter het rasterwerk sierde. 
Op een zondagmorgen werd ik door J. Hoek aangehouden, die me vertelde dat er een 
orchideetje bloeide in het drassige greppeltje. Het bleek de gewone rietorchis 
(Orchis praetermissa) te zijn. Deze orchis kwam vroeger vrij algemeen voor langs 
de Duinweg, maar na de reconstructie van deze weg was dit plantje nagenoeg 
verdwenen. Door het weinig maaien van de berm in 1973 werd dit plantje niet zoals 
voorgaande jaren onthoofd, maar kon het in volle bloei komen. Laten we hopen dat 
dit beschermde plantje voor de Noordwijkse flora behouden blijft. 
Buiten deze orchis heeft de berm nog een plant opgeleverd die in deze omgeving 
weinig voorkomt n.l. de Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi). 
De berm aan de Nieuwe Zeeweg heeft in 1973 ook 2 nieuwe planten opgeleverd n.l. 
Pastinaak (Pastinaca sativa) en wondklaver (Anthyllis vulneraria). 
Dat niet alleen de berm aan de Duinweg belangrijk minder gemaaid werd dan andere 
jaren, ook de overige bermen werden minder gemaaid. 
Ook de berm van de Nieuwe Offemweg heeft leuk gebloeid. De heer J. van Dijk vond 
hier zelfs het vrij zeldzaam voorkomende Bloedgierst (Panicum sanguinale) 
Nu we het toch over zeldzaamheden hebben, het volgende. 
Op een zaterdagmorgen toen D. Passchier 
met een aantal jeugdleden het duin in 
getrokken was, vertelde een van hen, 
dat hij met zijn vader rondbladig 
wintergroen in duin had gevonden.  
Er werd een beetje de draak mee 
gestoken, omdat Rondbladig wintergroen 
geacht wordt niet meer te groeien in de 
Noordduinen. Natuurlijk zijn we gaan 
kijken en inderdaad, praktisch 
uitgebloeid op een vochtige 
noordhelling groeiden een achttal 
Rondbladig wintergroen 
(Pyrola rotundifolia). 
Een leuke vondst en een aanwinst voor 
de Noordwijkse flora. 
Hiernaast een tekening van dit plantje. 
Ziet u hem staan in duin, dan er graag 
afblijven, omdat het, hoewel geen 
beschermde plant is, toch een zeldzame 
verschijning is in de duinen. 
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