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Ik vraag me wel eens af, waar ligt de grens. Tot hoever kunnen  
we gaan met de bodem, het water en de lucht te verontreinigen.  
Is deze grens, zonder dat we het weten, intussen overschreden?  
Voor actiegroepen, milieugroepen, natuurbeschermingsgroepen e.d.  
is nog genoeg werk te doen,......helaas. 
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WEER EEN NIEUWE VONDST VAN DE BOKKENORCHIS IN NEDERLAND 
 
De Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum) is altijd een zeldzame soort  
geweest in Nederland en werd tussen 1821 en 1948 zeven maal gevonden.  
Nadat in 1980 enkele exemplaren in Zeeuwsch-Vlaanderen, is de soort in  
1981 in de duinen bij Katwijk aangetroffen. De heer C.M.J.Verweij van  
de werkgroep "Flora van Noordwijk", kersvers terug van vakantie, fotografeer- 
de de plant, waarbij hem opviel dat de bloemen veel lichter waren dan  
die van de Bokkenorchissen die hij nog maar luttele dagen tevoren gezien  
en gefotografeerd had in Zuid-Europa. Zelden zullen zo ver van elkaar  
voorkomende Bokkenorchissen zo dicht bij elkaar op één filmpje hebben ge- 
staan. 
De Bokkenorchis was 70 cm hoog en stond tussen een hoge begroeiing van  
Rimpelroos, Helm, Duinriet, Groot Streepzaad, Echt Walstro, Gewone Rolklaver, 
Ringelwikke en Smalbladige Wikke. In overleg werd besloten af te zien van 
beschermende maatregelen, omdat die waarschijnlijk meer de aandacht van  
het publiek zouden trekken dan de Bokkenorchis zelf. De plant is inder- 
daad niet uitgerukt en heeft tot het einde toe gebloeid. 
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