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Vleeskleurige orchis
Liefhebber van natte, voedselarme en kalkrijke 
duinvalleien, vaak in de buurt van knopbies. De 
vleeskleurige orchis kent een eigen duinvariëteit. 
Is een tijdlang extreem zeldzaam geweest, maar lijkt 
zich recent uit te breiden, dankzij de vernatting.  
Op het Kennemerstrand ook in de steen rode ‘Britse’ 
vorm.

Brede orchis
Deze zeldzaamheid bloeit een volle maand eerder 
dan de rietorchis. De brede orchis is een soort van 
extensief cultuurgrasland en heel gevoelig voor 
kunstmest. De grootste populatie staat in het mien
tenlandschap bij EgmondBinnen. Hier en daar ook 
in natte duinvalleien en in de Damlanderpolder.

Bijenorchis
Forse bloemen. Lokt mannetjesbijen (darrren), voor 
een schijnparing die alleen de bijenorchis verder 
helpt. Breidt zich naar het noorden toe uit, ook 
buiten de duinen. De bijenorchis is liefhebber van 
omgewerkte, kalkrijke grond. Ook opgedoken in 
de Hooge Weide bij Bakkum en in een bijzondere 
variëteit (bicolor) bij Bergen. Sinds 2009 in het  
Kieftenvlak en de Rijksduinen bij Wijk aan Zee.

Soldaatje
Een vreemd geval: in Limburg massaal aanwezig 
op jonge, droge kalkgraslanden, maar in de duinen 
zoekt deze orchidee de randen van natte, kalkrijke 
duin valleien op. In het duin alleen enkele exempla
ren bij Castricum en IJmuiden.

Rietorchis
Succesverhaal van de weer natter geworden duinen. 
De orchidee, die in veel vormen en variëteiten voor
komt, staat tegenwoordig overal op niet al te droge 
plekken, bijvoorbeeld in bermen van duinpa den. 
Afwijkende exemplaren worden nogal eens verward 
met brede orchis, vleeskleurige orchis of gevlekte 
orchis.

Bosorchis & gevlekte orchis 
De bosorchis, ook bekend uit Limburgse kalkgraslan
den, groeit langs natte kalkrijke duinvalleien en in 
natte duinvalleibosjes bij Bergen. Aan het eind van 
de vorige eeuw dook de soort tussen Heemskerk en 
Egmond op om daarna, behalve bij Bergen, weer 
vrij wel te verdwijnen. De sterk verwante gevlekte 
orchis groeit alleen in kalkarme duinvalleien; nu 
in één duinval lei bij Bergen, sinds 2007 ook in de 
Damlanderpolder.

Grote muggenorchis
Een ruimgevulde lange bloeiaar vol kleine, roze, naar 
vanille geurende bloemen. In vroeger eeuwen was 
deze orchidee talrijk in wat oudere duinvalleien. Er 
is een aparte duinvorm van deze soort die veel later 
bloeit dan de binnenlandse vorm. Tegenwoor dig is 
deze duinvorm extreem zeldzaam geworden: in het 
Noordhollands Duinreservaat staat één exemplaar. 

Groenknolorchis
Miniscule groengele bloemen. Deze specialist 
groeit alleen op jonge, natte, voedselarme, kalkrijke 
bodem. Vroeger in duinvalleien van Kennemerland. 
Rond 1960 nabij Bergen. Sinds 2006 nieuwvestiging 
op het Kennemerstrand. Europees beschermd.

Moeraswespenorchis
De meest gulle orchidee van het duin: groot en 
romig en als ze ergens staan meteen met velen tege
lijk. Een succesverhaal dankzij de vernatting door 
minder grondwaterwinning. Deze fraaie orchidee 
is in onze duingebieden tegenwoordig niet meer 
zeldzaam te noemen.

Harlekijn
Een kieskeurige orchidee van zwakzure bodem met 
vaak invloed van grondwater. De nachtmerrie van 
beheerders: wat je ook doet, ze lijkt er nauwelijks op 
te reageren. Van oudsher in het mientenlandschap 
bij EgmondBinnen en Bakkum en nu nog spora
disch bij Bergen aan Zee.

Welriekende nachtorchis
Vroeger bekend uit de kalkarme duinen bij Bergen 
en Schoorl. In de oostelijke veengebieden van 
NoordKennemerland komt zij nog wel voor, zoals 
het Limmerdie.

Dennenorchis
Klein en bijzonder: een soort uit het noorden. Mo
gelijk groeit de grootste populatie van Europa in de 
duinen bij Schoorl en Bergen, voornamelijk in oude 
dennenbossen. Heel soms ook in berkenbosjes, 
natte duinvalleien en op noordhel lingen met kraai
heide. Mogelijk bedreigd door het warmere klimaat.

Hondskruid
Heeft een piramidevormige bloeiaar van fijne roze 
bloemetjes. Komt ook in Limburg voor. Een succes
verhaal op de droge duinhel lingen rond Wijk  
aan Zee. Sterk toegenomen na herstel van dit ‘zee
dorpenlandschap’, door be grazing. De duinvariant 
van hondskruid bloeit later dan de Limburgse en 
ontwijkt  zo de voorjaarsdroogte in de duinen.  
Breidt zich recent noordwaarts uit, ook in natte 
duinvalleien.

Bokkenorchis
Een overdadige orchidee met grote bloemen en veel 
geur: bokkenstank. Een succesverhaal van de Global 
Warming: deze warmteliefhebber heeft zich in korte 
tijd ontwikkeld tot een ‘stamgast’. De noordelijkste 
groeiplek in ons land (tot 2009) is Castricum. De 
bokkenorchis is geen fijnproever en groeit ook in 
bermen.

Vogelnestje
Net als de verdwenen koraalwortel een bladgroen
loze orchidee. Behalve in spontane duinbosjes bij 
Bergen komt de soort met enkele exemplaren voor 
in de hellingbossen in ZuidLimburg. In duinbosjes 
kunnen in goede jaren vele tientallen exemplaren 
gevonden worden.

Grote keverorchis
Een onopvallende groengekleurde orchidee van 
vooral natuurlij ke humusrijke duinbosjes. Soms bij 
honderden. Ook aanwezig, maar veel zeldzamer, in 
vochtige duinvalleien met kalkrijk grondwater en op 
een enkel landgoed, zoals Leyduin en Marquette. 

Brede wespenorchis & duinwespenorchis
Een paar apart. Nog geen twintig jaar geleden kwam 
de brede wespenorchis talrijk voor in (jonge) den
nenbossen – nu niet meer. De duinwes penorchis 
(een nieuw onderscheiden ondersoort van de brede) 
heeft daarentegen geprofiteerd van de vernatting. 
Komt ook in de droge duinen voor, meestal in een 
pol kruipwilg.

Honingorchis
Verdwenen. Veel duinplanten groeien zowel in natte 
duinvalleien als op de stabiele noordhellingen; ze 
hebben een zgn. bipolaire verspreiding. Honing
orchis was be kend van stabiele, vroeger beweide 
noordhellingen bij zeedorpen als Wijk aan Zee en 
Zandvoort en ook uit natte duinvalleien.  
Door vooroorlogse verdro ging vrijwel verdwenen. 
Daarna door het stoppen van beweiding en oorlogs
handelingen ook verdwenen van noordhellingen. 
Laatste exemplaren verdwenen o.a. door te sterke 
vernat ting. Nieuwvestiging niet uitgesloten.
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Orchideeën van Kennemerland
Ongeveer twintig wilde soorten weerspiegelen de verschillen in bodem, water, duingebruik en het veranderende klimaat.

Films over bokkenorchis, soldaatje en hondskruid op www.duinenenmensen.nl
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