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De Breedbladige Wespenorchis 
 
Je loopt hem erg gauw voorbij, de Breedbladige Wespenorchis. En toch is het een  
plantje om even stil bij te staan. 
Ik denk dat het door zijn bescheiden kleuren komt, dat men er gauw aan voorbij  
loopt, het orchideetje heeft namelijk bijna geheel groene bloemen met een ietsje 
bruin erin. Bovendien hangen de bloemen met de openingen omlaag, zodat de plant  
van bovenaf gezien helemaal groen is en eerder op een grasspriet lijkt dan op een 
orchidee. 
 
De Epipactis latiflora (latiflora = met brede bladeren) komt vrij algemeen in  
onze Noordwijkse Noordduinen voor, je kunt hem op zandige plaatsen vinden, naast 
paden en soms zelfs in paardepaden (wat een woord!). 
Als je hem wilt zien bloeien moet je in juli-september maar eens gaan kijken.  
Ga maar niet kijken op plaatsen waar 
veel konijnen te vinden zijn, want dan 
vind je vrijwel zeker alleen maar 
afgevreten of doorgeknaagde exemplaren. 
Niet alleen ko-nijnen zijn van invloed 
op de groei van de Breedbladige 
Wespenorchis, ook het weer ken hem 
parten spelen. 
In en na een erg droog voorjaar kunnen 
de zaden moeilijk of helemaal niet 
ontkie-men, zodat er maar weinig planten 
tot groei en bloei overgaan. 
 
Het is en blijft een vreemd gezicht om 
een orchidee in een paardepad te zien 
groeien, maar ach beter in een paardepad 
dan in een stukje afgerasterd duin waar 
niemand hem ken bewonderen. 
 
Roel Freke 
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De Grote Keverorchis in Noordwijk  
 
Evenals in voorgaande jaren heeft E.Aartse een verslag gepubliceerd betreffende  
het voorkomen van de Grote Keverorchis (Listera ovata) in Noordwijk. Alle waar- 
nemingen van 1981 zijn vastgelegd samen met de weersomstandigheden en een beschrij- 
ving van de vindplaatsen. Van de vindplaats in de duinen tussen Noordwijk en Katwijk 
is een vegetatie-opname bijgevoegd. 
Het is gebleken dat het weer een gunstige invloed op de groei heeft gehad. Van de 
invloed van de droogte uit 1980 was niets meer te merken. Nieuwe vindplaatsen wer- 
den er dit jaar niet ontdekt, één plaats werd van de lijst afgevoerd. Op de groei-
plaats aan de Nora-weg was de vegetatie zo hoog geworden, dat men hier geen Grote 
Keverorchis hoeft te verwachten. Het aantal bekende vindplaatsen tussen Katwijk en de 
Langevelderslag is nu 10; in totaal werden 191 planten aangetroffen. 
 
Voor verdere inlichtingen of een exemplaar van het verslag, kunt u terecht bij  
de auteur. (Joh.Molegraafstraat 6, Noordwijk)        
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