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Duinvalleien en vochtige graslanden
De laatste 40 jaar zijn grote keverorchis, bevertjes en kruisbladgenti-
aan constant aanwezige Rode Lijstsoorten. Kruisbladgentiaan (op 
noordhellingen en hoger in de valleien) is toegenomen van onge-
veer acht exemplaren rond 2001 op twee plekken naar 72 exempla-
ren op tien plekken in 2021, waarvan meer dan de helft in de vallei 
‘Klein Kenia’. Direct na de ingrepen verschenen in 2012 bitterling, 
knopbies en het teer guichelheil, maar andere soorten hebben blijk-
baar meer tijd nodig om zich te vestigen. Veel soorten van de Rode 
Lijst verschenen pas na 8-9 jaar waaronder moeraswespenorchis, 
gulden sleutelbloem, blauwe knoop en vleeskleurige orchis. Bijen-
orchis, ook elders in ons land in de lift, laat vanaf 2020 een explosie 
zien in de Leyse met vele honderden exemplaren.

Bloemen van droge duingraslanden 
De droge(re) duingraslanden van de Leyse zijn zeer rijk met o.a. 
bevertjes, zachte haver, kleine steentijm, grote tijm, hondsviooltje, 
muizenoortje, zandviooltje, ruig viooltje, tandjesgras, wondklaver, 
echte fijnstraal, donderkruid en vele driedistels. In de droge duinen 
zijn de onopvallende duinwespenorchis en ook bokkenorchis ge-
vonden. Knikkende distel en gewone kruisdistel, soorten die langs 
de grote rivieren een optimum hebben, staan in dit type duinland-
schap.

Moeraswespenorchis is hier voor het eerst bloeiend
gezien in 2019. Nu is deze fraaie soort vaak te zien in 
cirkelvormige bloeiplekken met tientallen bloemen, 
resultaat van ondergrondse worteluitlopers.

Als kers op de taart verscheen in 2021 op twee 
plekken de op Voorne verloren gewaande grote 
muggenorchis, een ernstig bedreigde soort.

Harlekijn is op het landgoed op vijf plaatsen aan-
getroffen, steeds met enkele exemplaren, vrijwel 
de enige wilde exemplaren in het duin van Voorne 
anno 2022.

Kleine steentijm: een fraaie en zeldzame eenjarige soort die na regen pas 
hoogzomer bloeit in kalkrijke, droge duinen. Veel in  2021, niets in 2022.

Dick van der Laan, sinds 1963 actief met inventarisaties in de Stekelhoek, 
checkt de onmiskenbare geur van de hier in 2019 verschenen bokkenorchis. Aan het eind van de zomer valt zuurbes sterk op. 

De slanke gentiaan is sinds 2020 weer present en staat op de overgang van
vochtig naar droog, maar wel net zo laag dat ze ook in de droge zomer kunnen 
kiemen.

De bloei van deze  bijenorchis is net over het hoogtepunt heen en 1 stuifmeel-
klompje hangt voorover en leidt zo tot zelfbevruchting.
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