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ORCHIDEEËN IN ONZE VROEGERE NOORDWIJKSE OMGEVING. 
 
We spreken in deze aflevering van De Strandloper hoofdzakelijk over  
orchideeën die op het ogenblik in onze omgeving groeien. Niettemin is  
het toch de moeite waard na te gaan, welke orchideeën er alzo bij ons  
in het verleden hebben gegroeid. Het voorkomen van orchideeën kan ons  
iets leren over de landschappelijke en natuurlijke gesteldheid van  
vroeger dagen. 

Helaas zijn vroegere gegevens nogal schaars, want het botaniseren was  
bepaald nog niet zo'n algemene sport als nu, laat staan dat de vondsten  
nog eens op schrift werden gesteld. 

De oudste bron op dit gebied danken wij aan Rembert Dodoens, een plant- 
kundige in de 16e eeuw, die nog voor een bepaalde tijd aan de Leidse  
Universiteit verbonden is geweest. Naar deze plantkundige is in Noord- 
wijk een straat vernoemd. 
In de tweede bijgewerkte druk van zijn Kruydt-Boeck, dat in een Latijnse  
uitgave in 1616 verscheen, maakt hij melding van het voorkomen van de  
Sturmia (Liparis loeselii) in de Hollandse vochtige duinvalleien, een  
betrekkelijk kleine orchidee met geel-groene bloemen. 
In een eerdere Nederlandse uitgave uit 1608 vermeldde hij het 
voorkomen van de Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea) in de wijde  
omtrek van Den Haag, een betrekkelijke grote orchidee met een langwer- 
pige rose bloemtros. 

Clusius maakt in zijn "Rariorum Plantarum Historian uit 1601, melding  
van het Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) rond Den Haag. In hoeverre  
het Noordwijkse duingebied, waar hij nu ook nog voorkomt, daarbij be- 
trokken is, valt echter in dit boek niet op te maken. Evenals Dodoens  
was Clusius aan de Leidse Universiteit verbonden. 

David de Gorter heeft in de 18e eeuw een wat meer uitgebreide opgave  
verstrekt van planten die toendertijd in de duinen voorkwamen. In zijn  
rapport Flora VII Provinciarum Belgii foederati uit 1781, noemt hij  
allereerst de welriekende nachtorchis (Plantanthera bifolia) in de  
duinvalleien bij Hillegom. 
De Mannetjesorchis (Orchis mascula) met zijn purperen tot lila bloem- 
trossen trof hij aan in de duinvalleien in de buurt van Haarlem. Dit  
zal ongetwijfeld het huidige gebied van de Amsterdamse Waterleiding- 
maatschappij zijn. De Breedbladige orchis (Orchis majalis) trof hij  
algemeen in de duinvalleien aan evenals de Grote muggenorchis, die hij  
bovendien nog overvloedig aantrof op het landgoed Raaphorst te Wassenaar. 

Het Handekenskruid, ook wel Kulletjeskruid genoemd, een prachtige  
paarse orchidee (Orchis morio) werd door een drietal onderzoekers aan  
het begin van de vorige eeuw gevonden in de duinen nabij Katwijk-Binnen.  
In de "Flora Leidensis" van Molenboer en Kerbert uit 1843 wordt zelfs  
gesproken van het "Orchisland" bij Katwijk-Binnen, kennelijk een aan- 
wijzing, dat daar destijds zeer veel orchideeën groeiden. 
Het Handekenskruid kwam volgens deze Flora Leidensis ook voor in het  
Langeveld, benoorden Noordwijk. Deze Flora Leidensis, die, zoals de naam  
al aangeeft, een inventarisatie biedt van het gebied in en rond Leiden,  
geeft nog andere orchideeënvindplaatsen in en rond Noordwijk aan. In  
de weiden langs de duinkant tussen Noordwijk en Katwijk was een belang- 
rijke vindplaats van de Breedbladige orchis (Orchis majalis). De  
Herminium (Herminium monorchis), een kleine groen-geel bloeiende orchi- 
dee, was te vinden in het Langeveld. Men kan zich dit best voorstellen,  
want volgens kaarten uit deze periode stroomden nog helderen duin- 
beken door dit gebied, zoals bijvoorbeeld de Hillegomse beek. 
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De Grote keverorchis (listera ovata) wordt niet voor het Noordwijkse  
gebied genoemd, maar wel bijvoorbeeld voor de Katwijkse duinen. Gezien  
het feit, dat deze orchidee thans verspreid in de Noordwijkse duinen voor- 
komt, moet de Grote keverorchis ook in die tijd in Noordwijk zijn voor- 
gekomen. 
De Malaxis (Hammarbya paludosa), een klein groen bloeiend orchideetje,  
wordt voor het duinterrein tegen Katwijk-Binnen aangegeven. De Sturmia  
werd daar zelfs "zeer overvloedig" gevonden. 

Uit deze misschien wat vluchtige beschrijving van orchideeënvindplaatsen  
in en rond het grondgebied van Noordwijk blijkt in ieder geval, dat de 
groeiomstandigheden voor orchideeën in vroeger tijden aanmerkelijk gunsti- 
ger waren dan thans. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan de  
sinds de vorige eeuw in gang gezette ontwatering van de duinen en de daar-
achtergelegen landbouw- en veeteeltgebieden. Duinwaterwinning en een  
verbeterde afwatering waren daartoe de belangrijkste aanleidingen. Ont- 
ginning van binnenduinrandgebieden, intensivering van land- en tuinbouw,  
bemesting e.d. hebben verder hun tol geëist van onze orchideeën. 
Vochtige duinvalleien, drassige weilanden en duinbeken, ideale groeiplaatsen  
voor onze orchideeën, zijn voor een belangrijk gedeelte verdwenen, maar dat  
betekent nog niet, dat ons gebied geen functie meer heeft. Zoals uit  
andere passages in dit nummer blijkt, zijn er gelukkig nog verschillende  
orchideeën, waaronder zelfs zeer zeldzame, in ons gebied te vinden. Hier  
en daar, zoals bijvoorbeeld in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in  
Leeuwenhorst, wordt zelfs getracht door verbetering van bepaalde groei- 
plaatsen de kansen voor de orchideeën te vergroten. 
Niettemin blijft waakzaamheid geboden, want nog steeds dreigen bermen,  
kleine ruige perceeltjes, interessant sloten e.d. die in dit verband een  
belangrijke functie hebben, in het kader van landverbetering, reconstruc-
tiewerkzaamheden en uitbreidingsplannen ten offer te vallen. 
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