Rotterdamse
Orchideeën
2010

R.W.G. Andeweg
bSR-rapport 171

Colofon
bSR-rapport

171

titel

Rotterdamse orchideeën 2010

auteurs

R.W.G. Andeweg

afbeeldingen

boven: E. Pfitzer (foto J. v. Leeuwen), midden:
R.W.G. Andeweg, onder: M. Grutters

kaartmateriaal

Gemeentewerken Rotterdam, Landmeten en
Vastgoedinformatie; auteursrecht voorbehouden.

Geproduceerd in opdracht van bSR
Deze uitgave kan geciteerd worden als:
Andeweg. 2011. Rotterdamse orchideeën 2010. bSR-rapport 171
Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Rotterdam.
© bureau Stadsnatuur Rotterdam, maart 2011
Postbus 23452 - 3001 KL Rotterdam
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
auteursrechthebbende.
bSR kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
die voortvloeit uit gebruik van data of gegevens of door toepassing van
aanbevelingen en conclusies, die zijn opgenomen in deze rapportage.

bureau Stadsnatuur Rotterdam

INHOUD

1

2

Inleiding................................................................................................................................... 3
1.1

Rapport ........................................................................................................................ 3

1.2

Orchideeën .................................................................................................................. 3

Botanisch................................................................................................................................ 5
2.1

Orchideeënbloei en bestuiving................................................................................... 5

2.2

Zaad, kieming en milieu.............................................................................................. 6

3

Bedreiging en bescherming................................................................................................ 7

4

Orchideeën in Rotterdam..................................................................................................... 9

5

6

4.1

Soortenoverzicht ......................................................................................................... 9

4.2

Onderzoek en rapport............................................................................................... 10

Soortbeschrijvingen ........................................................................................................... 11
5.1

Harlekijn (Anacamptis morio)................................................................................... 11

5.2

Hondskruid (Anacamptis pyramidalis)..................................................................... 13

5.3

Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) ........................................................ 16

5.4

Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata s.l.) .......................................................... 18

5.5

Brede orchis (Dactylorhiza majalis ssp. majalis).................................................... 20

5.6

Rietorchis (Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa) .............................................. 22

5.7

Brede wespenorchis (Epipactis helleborine) .......................................................... 26

5.8

Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) ............................................................. 29

5.9

Groenknolorchis (Liparis loeselii) ............................................................................ 31

5.10

Grote keverorchis (Neottia ovata)............................................................................ 34

5.11

Bijenorchis (Ophrys apifera)..................................................................................... 37

Hoe gaat het verder met de Rotterdamse orchideeen ? .............................................. 41
Literatuur............................................................................................................................... 45

Rotterdamse orchideeën 2010

1

bureau Stadsnatuur Rotterdam

2

Rotterdamse orchideeën 2010

bureau Stadsnatuur Rotterdam

1

INLEIDING

1.1

Rapport

Dit rapport gaat over orchideeën in Rotterdam, een gebied dat vanwege zijn stedelijk-industriële
karakter niet direct met orchideeën wordt geassocieerd. En laten we wel wezen: je struikelt er in
deze stad ook niet over, of misschien juist wel, omdat orchideeën nogal eens op onverwachte
plekken kunnen opduiken. Eén van die plekken is het havengebied, waar zelfs het grootste deel
van de Rotterdamse soorten te vinden is. Dit gegeven, jarenlang een goed bewaakt geheim,
wordt momenteel juist naar hartenlust uitgedragen en daarmee dreigde de informatie over het
voorkomen van orchideeën in de rest van Rotterdam een beetje onder te sneeuwen. Dit was voor
bSR reden om een actueel overzicht te maken van alle Rotterdamse orchideeënsoorten en hun
verspreiding. Nauwkeurig genoeg om een goed idee te krijgen van waar welke soorten
voorkomen en hopelijk net globaal genoeg om kwetsbare individuen te beschermen.
Het rapport is in de eerste plaats bedoeld voor Rotterdammers en niet- Rotterdammers die
geïnteresseerd zijn in de Rotterdamse natuur. Bestuurders of beheerders die meer willen weten
over de vermelde locaties worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met bSR en dat
geldt zeker ook voor iedereen die groeiplaatsen van orchideeën kent die niet voorkomen in de
verspreidingskaartjes. Ook meldingen van oudere gegevens van al dan niet verdwenen
groeiplaatsen worden door bSR graag in ontvangst genomen.

1.2

Orchideeën

Orchideeën vormen één van de grootste plantenfamilies op aarde maar daarvan krijgen wij hier in
onze streken niet meer dan een staartje mee. Dat staartje is daarbij nog niet eens representatief
voor het geheel, want het grootste deel van de duizenden soorten in deze familie bestaat uit
epifyten die groeien op de stammen van bomen in tropische bossen. Alleen al door in de bodem
te wortelen vormen de soorten die voorkomen in onze streken al een uitzondering binnen het
grote orchideeënrijk.
Naast het vertonen van een enorme soortenrijkdom onderscheiden de orchideeën zich door een
enorme ingewikkeldheid. Ingewikkeldheid op het gebied van bloemvorm, ingewikkeldheid op het
gebied van bestuiving, ingewikkeldheid in de relatie met bodemschimmels en ingewikkeldheid
tenslotte, in de keuze van de groeiplaats, waarbij veel orchideeën een voorkeur hebben voor
subtiele of gecompliceerde overgangen of randsituaties waar het gaat om de samenstelling van
bodem of grondwater. Hierdoor zijn de meeste orchideeën planten van speciale, kwetsbare
milieus en van de Nederlandse orchideeënsoorten komt het merendeel vrijwel uitsluitend voor in
natuurgebieden.
Door dit alles dragen orchideeën een loodzware reputatie met zich mee: (mysterieuze)
schoonheid, perfectie, kwetsbaarheid, kostbaarheid, al deze elementen hangen met de nodige
symboolwaarde aan het begrip orchidee. Talloos zijn de zeepjes, parfums, designontwerpen en
dergelijke die zich orchidee laten noemen. Dat zo’n reputatie ook overeind kan blijven als hij
deels door de praktijk is achterhaald, blijkt wel nu met de komst van de weefselkweektechniek
inmiddels een aantal tropische orchideeën in één klap van kostbaar specialistenwerk tot populair
massagoed in de kamerplantenhandel is geworden (Figuur 1).
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Figuur 1. Tropische orchideeën als kamerplant in een tuincentrum. (Foto R. Andeweg)

Binnen het natuurbeheer vertaalt die reputatie zich er, onder andere, in dat orchideeën niet alleen
tot de meest aansprekende criteria voor de kwaliteit van een natuurgebied worden gerekend, of
zelfs doelsoort zijn in het beheer van die gebieden, maar ook in het feit dat orchideeën tegelijk de
meest gestolen soorten uit natuurgebieden zijn.
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2

BOTANISCH

2.1

Orchideeënbloei en bestuiving

Ondanks dat orchideeën bekend staan om hun bijna eindeloze variatie aan bloemvormen voldoet
de bouw van een orchideeënbloem aan een vast basisschema (Figuur 2). Een orchideeënbloem
is opgebouwd uit twee kransen van drie bloembladen. De buitenste, de feitelijke kelkbladen,
worden de sepalen genoemd. De binnenste, de kroonbladen, noemt men de petalen.
Zowel sepalen als petalen zijn verdeeld in twee zijdelingse die elkaars spiegelbeeld vormen, en
de middelste die daar in vorm van afwijkt. Zo ontstaat een bloem met één centrale symmetrieas.
De middelste petaal wordt de lip genoemd en is biologisch het belangrijkste onderdeel van de
bloem, omdat het de aanvlieg- en landingsplek voor bestuivende insecten vormt. Bij veel soorten
loopt de lip aan de achterzijde uit in een holle buis, de spoor. Al deze bloembladen kunnen een
eigen vorm of kleur hebben, waarbij vooral waar het de vormen betreft van alles mogelijk is.

Figuur 2. De bloem van een Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) als voorbeeld van de opbouw van een
orchideeënbloem. a.: helmhokjes, b.: beursje, n.: stempel, x.: staminodium, sp.:spoor, spe.: spooringang, sl.: zijdelingse
sepalen (kelk), sm.: middelste sepaal (kelk), pl.: zijdelingse petalen (kroon), pm.: middelste petaal of lip (kroon), r.:
rostrellum of snaveltje. (Naar E. Pfitzer, 1887, Entwerf einer natürlicher Anordnung der Orchideen. In: Warming 1911)

Kenmerkend aan de orchideeënfamilie is dat meeldraden en stamper niet afzonderlijk in de
bloem geplaatst zijn maar geïntegreerd in een gemeenschappelijk orgaan, dat het zuiltje wordt
genoemd. In dat zuiltje bevinden zich in principe twee vruchtbare meeldraden en een steriele
meeldraad, het staminodium, hoewel daar verschillende variaties op bestaan. De onderling met
elkaar vergroeide meeldraden zijn door een orgaantje genaamd het snaveltje, gescheiden van de
stempel zodat bij veel soorten zelfbestuiving wordt vermeden.
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Wordt de bloem bezocht door een insect dat wordt aangetrokken door de kleur, of de geur van de
bloem en door een werkelijk aanwezige of soms alleen maar gesuggereerde voorraad nectar in
de spoor, dan wordt dit dier eerst langs de stempel geleid. Daarna treed een ingenieus
mechanisme in werking waarbij het vertrekkende insect een pakje samengeklonterd stuifmeel,
afkomstig uit de helmhokjes, met een soort sneldrogende superlijm op de kop geplakt krijgt. Deze
lijm zit op zogenaamde hechtschijfjes die tot het moment van gebruik veilig opgeborgen zitten
onder een orgaantje dat het beursje heet.
Bovenstaande beschrijving is redelijk kort door de bocht omdat dit mechanisme bij de
verschillende orchideeënsoorten of -geslachten is ontwikkeld in nauwe samenhang met
specifieke insecten waarop de hele bloembouw en bloeistrategie is afgestemd. Er zijn zelfs
gevallen waarin sprake is van een maniakaal eenzijdige afhankelijkheid van één enkele
insectensoort.

2.2

Zaad, kieming en milieu

Na de bevruchting volgt de zaadvorming. Orchideeën investeren hun voortplantingsenergie
vooral in het produceren van enorme hoeveelheden zeer fijn en licht zaad. Dat zaad komt bij
rijpheid van de vrucht geleidelijk vrij en kan door zijn minieme gewicht gemakkelijk met de wind
over grote afstanden verplaatst worden. De prijs voor deze goede verspreiding is wel dat het
orchideeënzaad geen reservevoedsel bevat, zelfs niet genoeg voor de kieming.
Om dit gemis goed te maken weten orchideeënzaden op een heel bijzondere gebruik te maken
van een aantal soorten bodemschimmels. Wanneer zo’n schimmel met een myceliumdraad door
het omhulsel van het zaad dringt gaat de orchidee de schimmeldraad gebruiken als wortel en
leverancier van voedingsstoffen. Vaak wordt wat dit betreft gesproken van een mycorhizasymbiose maar in dit geval is daar eigenlijk geen sprake van. Bij een symbiose ontstaat een
samenwerking waar beide organismen van profiteren. Dat is hier niet het geval. De meeste
schimmeldraden dringen met allerminst nobele bedoelingen in het orchideeënzaadje door en de
dienstbaarheid waartoe ze daarna worden bewogen levert de schimmel zelf voor zover bekend
geen voordeel op. Je zou eerder kunnen zeggen dat de schimmel door de orchidee wordt getemd
en gedomesticeerd. Ook in hun verdere leven blijven orchideeën in nauwe relatie staan tot
bodemschimmels zowel op de net beschreven manier als ook meer in de vorm van een echte
symbiose.
De nauwe relatie met ondergrondse schimmels wordt mede als oorzaak gezien voor de vaak zo
strikte eisen die orchideeën stellen aan het milieu van hun groeiplaats. Het gaat dan namelijk niet
alleen om de relatie van de plant met de bodem waarop hij groeit, maar ook om de
levenscondities voor de betreffende schimmels die door hun nog lijfelijkere contact met de bodem
nog gevoeliger zijn voor zaken als zuurgraad en mineralensamenstelling.
Zo zien we dat de meeste Nederlandse orchideeën hoge eisen stellen aan de (neutrale)
zuurgraad van de bodem en gebonden zijn aan vaak zeer smalle overgangstrajecten tussen,
bijvoorbeeld, voedselarm en voedselrijk, of worden gevonden in specifieke overgangen tussen
verschillende stadia van vegetatiesuccessie. Veel soorten vonden dat speciale milieu van
oudsher niet zozeer in puur natuurlijke situaties maar juist in het oude cultuurlandschap dat zich
kenmerkte door een langdurige wisselwerking tussen het natuurlijk milieu en min of meer
constante menselijke invloed.
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3

BEDREIGING EN BESCHERMING

Volgens een conservatieve telling komen in Nederland 38 inheemse soorten orchideeën voor.
Als we een aantal niet door iedereen erkende ondersoorten en een paar soorten waarvan
betwijfeld wordt of zij ooit wel zelfstandig in Nederland zijn terecht gekomen daar bij optellen dan
zouden wij uitkomen op 49.
Hiervan staan er 35 op de Rode Lijst van bedreigde plantensoorten uit het jaar 2000 (v.d. Meijden
et al. 2000). Zo’n Rode Lijst geldt meestal voor een periode van ongeveer tien jaar dus op het
moment dat dit rapport wordt geschreven zijn de gegevens ongeveer aan het einde van hun
houdbaarheidsdatum.
In een Rode lijst wordt op grond van twee criteria: zeldzaamheid en ontwikkeling, gekeken of
soorten in ons land in hun voortbestaan worden bedreigd. Daarvoor zijn beide criteria in een
matrix uitgezet waarin iedere plantsoort zijn plek heeft die wordt bepaald door zijn huidige
voorkomen en zijn voorkomen in het verleden. Die plek bepaalt of een soort zich buiten de
gevarenzone bevindt of te rangschikken valt in één van de verschillende klassen van bedreiging.
Zo kan een zeldzame soort die altijd al zeldzaam is geweest aanzienlijk minder bedreigd
gevonden worden dan een soort die weliswaar veel algemener is, maar ernstig in aantal en
verspreiding afneemt.
Er zijn 5, of eigenlijk 6, Rode Lijst categorieën: Thans Niet Bedreigd (TNB), Gevoelig (GE),
Kwetsbaar (KW), Bedreigd (BE)en Ernstig bedreigd (EB) de zesde categorie tenslotte is die van
de uit Nederland Verdwenen soorten (VN) die al geruime tijd nergens meer zijn waargenomen.
Figuur 3 geeft aan hoe de situatie ten aanzien van de Nederlandse orchideeën gesteld is.

Rode lijst categorie van de Nederlandse orchideeën

Verdwenen; 6

Thans Niet Bedreigd ; 3
GEvoelig; 5

Ernstig Bedreigd; 8
KWetsbaar; 10
BEdreigd; 6

Figuur 3. Vrijwel alle 38 Nederlandse orchideeënsoorten worden in meer of mindere mate bedreigd. De taartpunten in de
grafiek geven de verschillende Rode lijst categorieën aan met het aantal orchideeënsoorten in die categorie.

Vrij onafhankelijk van een eventuele mate van bedreiging worden een aantal Nederlandse
plantensoorten via de Flora- en faunawet beschermd tegen plukken, uitgraven, vernielen,
verhandelen enzovoorts. Alle Nederlandse orchideeën vallen onder deze wet en genieten dus
bescherming. Sinds 2005 is de lijst van beschermde planten (en dieren) opgeknipt in drie
verschillende beschermingsniveaus waarbij de ene groep een zwaardere bescherming geniet
dan de andere. Voor de orchideeën maakt dat echter niet zo veel verschil aangezien vrijwel alle
Nederlandse soorten in de middencategorie zijn terecht gekomen. Uitzonderingen vormen de
Brede wespenorchis (Epipactis palustris) die te aanzien van allerlei bouw- en
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onderhoudswerkzaamheden een lagere bescherming geniet, en de Groenknolorchis (Liparis
loeselii) die juist zwaarder wordt beschermd dan de overige soorten.
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4

ORCHIDEEËN IN ROTTERDAM

4.1

Soortenoverzicht

In de gemeente Rotterdam, dus inclusief Hoek van Holland en het Havengebied, komen 11
verschillende soorten (of ondersoorten) orchideeën voor. Tabel 1 geeft een overzicht van deze
soorten, met hun Rode Lijst categorie en het aantal vierkante kilometerhokken waarin de soorten
in Rotterdam in de laatste drie jaar zijn aangetroffen.
Tabel 1. De in Rotterdam voorkomende orchideeënsoorten met hun Rode Lijst status en het aantal kilometerhokken
waarin de soort tussen 2008 en 2010 is aangetroffen.
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst status

Aantal Km hokken

Harlekijn

Anacamptis morio

EB

2

Hondskruid

Anacamptis pyramidalis

GE

3

Vleeskleurige orchis

Dactylorhiza incarnata

KW

8

Gevlekte orchis

Dactylorhiza maculata

KW

2

Brede orchis

Dactylorhiza majalis subsp. majalis

KW

6

Rietorchis

Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa

TNB

15

Brede wespenorchis

Epipactis helleborine

TNB

77

Moeraswespenorchis

Epipactis palustris

KW

9

Groenknolorchis

Liparis loeselii

BE

3

Grote keverorchis

Neottia ovata

KW

7

Bijenorchis

Ophrys apifera

TNB

23

Samen vormen deze soorten 29 % van de Nederlandse orchideeënflora en ook wel ongeveer
het gezelschap dat je zou kunnen verwachten. De meeste soorten die op het moment niet in
Rotterdam groeien zijn daar op grond van hun milieuvoorkeur of historische verspreiding ook niet
snel te verwachten (hoewel verassingen natuurlijk nooit uit te sluiten zijn). Twee andere soorten;
Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea) en Honingorchis (Herminium monorchis), komen
voor in de duinen van Voorne en zouden zich eventueel in de toekomst kunnen vestigen in
geschikte duinmilieus in Hoek van Holland of het Havengebied.
Er zijn wel geruchten over Grote muggenorchis die voor zou komen in de duinen van Hoek van
Holland maar die meldingen zijn voor zover bekend niet bevestigd. Een mogelijke plant waar dat
over zou gaan is in 2010 tijdens de bloei bezocht en dat betrof in elk geval een Rietorchis
(Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa).
Dat de mogelijk te verwachten soorten wel allemaal binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam
aanwezig zijn zegt uiteraard nog niets over aantallen en verspreiding. Sommige soorten komen
maar heel locaal of soms zelfs maar met één of enkele exemplaren voor. Het aantal
orchideeënsoorten per kilometerhok wordt weergegeven in Figuur 4.
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Figuur 4. Het aantal orchideeënsoorten dat per kilometerhok is aangetroffen binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam,
met weglating van de Brede wespenorchis (Epipactis helleborine)

4.2

Onderzoek en rapport

Dit rapport beslaat alle in het wild groeiende orchideeën die voorkomen in het openbaar gebied of
op afgesloten (natuur)terreinen binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. Niet zijn
opgenomen de planten die groeien in heemtuinen, educatieve tuinen en dergelijke, gemeentelijk
of particulier.
bSR onderzoekt sinds 2004 jaarlijks het voorkomen van orchideeën (en overige beschermde
soorten) in het havengebied van Rotterdam. Daarnaast verzamelt bSR actief (door zelf te
inventariseren) en passief (door gegevens te verzamelen die door anderen worden aangeleverd)
data over de flora en fauna binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam.
In 2010 is geprobeerd om de kennis over het voorkomen van orchideeën in het stadsgebied te
actualiseren door alle, ook oudere, bekende groeiplaatsen van orchideeën in het stadsgebied
tijdens de bloeiperiode te bezoeken. De resultaten van deze inventarisaties: monitoring van het
havengebied plus onderzoek in het stadsgebied, her en der nog aangevuld met informatie van ter
plaatse bekende vrijwilligers, vormen de basis van de hier gepresenteerde gegevens.
De verspreidingskaarten zijn in principe gemaakt op basis van tellingen in 2010. Wanneer
soorten op bepaalde locaties in 2010 niet of niet volledig zijn geteld zijn de meest volledige cijfers
uit één van de voorgaande twee jaren gebruikt, wanneer er tenminste van uit gegaan kon worden
dat de groeiplaats nog ongewijzigd bestond.

10
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5

SOORTBESCHRIJVINGEN

5.1

Harlekijn (Anacamptis morio)

Figuur 5. De verspreiding van Harlekijn (Anacamptis morio) in Rotterdam.

Harlekijn is een lage en vroeg bloeiende orchidee met per plant een beperkt aantal, relatief grote
bloemen. De soort is in Rotterdam uitsluitend te vinden op de Maasvlakte.
Harlekijn is een plant met een intrigerende naam. Wat is er eigenlijk zo grappig aan deze
orchidee en hoe komt hij aan die naam? Als we wat verder kijken zien we dat de
wetenschappelijke soortnaam ongeveer hetzelfde betekent. C.A. Backer, die in 1936 een boek
met een twee regels lange naam publiceerde waarin hij de verklaring geeft van allerlei
wetenschappelijke namen, vertaalt het Latijnse “morio” als : “nar, zot, hansworst, harlekijn”. In het
Engels en Duits vinden we geen referentie naar narren of harlekijnen maar in het Frans wel weer.
De oorsprong van de naam blijkt te liggen in de groene strepen die te vinden zijn op de bovenste
petalen van de harlekijnbloem en die zouden lijken op een gestreepte harlekijnenmuts, zie Figuur
7. Vergezocht misschien, maar wellicht baseerde Linnaeus, die de plant definitief van deze
wetenschappelijke naam voorzag, zich op zijn beurt al weer op Nederlander Dodoens die in zijn
invloedrijke Cruijdtboeck van 1554 al over Sotscappekenswyfken of Sotscullkenswyfken spreekt.
Hoe dan ook, een naam met eeuwenoude wortels dus.
Anno nu valt er met die lolbroek trouwens weinig te lachen, want Harlekijn behoort momenteel tot
de meest bedreigde planten van Nederland. De Rode Lijst van bedreigde plantensoorten meldt
voor deze soort een teruggang van 97 %, gemeten naar de situatie in 1999 ten opzichte van het
referentiepunt 1935 (v.d. Meijden et al. 2000).
Wie kijkt naar de historische verspreidingskaarten van de Harlekijn (Kreutz 2000) ziet dat de soort
in de eerste helft van de twintigste eeuw nog in de volledige kuststrook en vrijwel heel ZuidLimburg te vinden was en voor de rest van het land een egaal gespikkeld beeld gaf. (de
beperktheid van de oudere gegevens in aanmerking genomen mogen we daar gerust nog wat
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plaatsen bij tellen). Rond 1950 was er van die verspreiding al bijna niets meer over en de Rode
Lijst rekent voor 1999 met een voorkomen in niet meer dan 20 vierkante kilometerhokken. De
huidige groeiplaatsen concentreren zich momenteel op de wadden (Texel, Terschelling),
verspreid wat plaatsen in Noord-Holland, in de Duinen van Schouwen en op Goeree. Op kleinere
schaal komt de soort nog voor in de Duinen van Voorne.
Het was daarom best een sensatie toen in 2004 plotseling een foto op het internet verscheen van
een Harlekijn die groeide op de Maasvlakte. De plant werd daar gevonden in een terrein dat ook
zonder deze soort al het rijkste orchideeëngebied van de haven vormt en het aantal bekende
exemplaren is sindsdien gegroeid naar 20 stuks in 2010.

Figuur 6. Harlekijn (Anacamptis morio) op de Maasvlakte
(Foto M. Grutters)
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Figuur 7. De “Sotscappen” (Foto M. Grutters)
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5.2

Hondskruid (Anacamptis pyramidalis)

Figuur 8. De verspreiding van Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) in Rotterdam (exclusief een kilometerhok in
Rotterdam Zuid)

Hondskruid is typisch zo’n zeldzame plant die in Nederland altijd al zeldzaam is geweest. Dat
hangt er mee samen dat ons land ongeveer op de noordgrens van de verspreiding van deze
warmtelievende soort ligt. Hondskruid was oorspronkelijk beperkt tot kalkhellingen in ZuidLimburg, die aansluiten aan zijn verdere Europese verspreidingsgebied, en tot de duinen maar
recent wordt hij ook wat meer verspreid over het land gevonden.
In de Duinen is Hondskruid één van die planten die zich thuis voelen in het speciale milieu dat het
duindorpen- of het zeedorpenlandschap wordt genoemd. Het duindorpenlandschap is ontstaan
uit een langdurig maar niet te intensief gebruik van duingebieden voor allerlei vormen van
menselijke activiteit zoals het weiden van dieren, het verzamelen van natuurlijke materialen en
dergelijke. De telkens optredende, lichte verstoringen die daarbij optraden in een milieu dat zich
anders in alle rust op een andere manier zou hebben ontwikkeld, leidde tot een speciaal soort
bodemopbouw die noch in natuurlijke situaties, noch in het echte cultuurlandschap te vinden was
en waar dan weer specifieke planten van profiteerden. Een situatie die vergelijkbaar is met de
manier waarop oude buitenplaatsen en dergelijke aan hun stinsenflora zijn gekomen. Hoewel er
van alles gebeurt in de Nederlandse duinen wil het tegenwoordig toch met veel van de soorten uit
dat duindorpenlandschap niet meer zo lukken.
In Rotterdam zijn momenteel een klein aantal groeiplaatsen van deze felgekleurde orchidee
bekend. Op een paar andere groeiplaatsen is de soort verdwenen of al enige tijd niet meer
gezien. Dat laatste wil niet zeggen dat hij daar ook inderdaad verdwenen is want de soort is
berucht om zijn grilligheid waar het gaat om het aantal exemplaren dat jaarlijks in een gebied tot
bloei kan komen. Met zekerheid is in elk geval bekend dat de plant voorkomt op enkele plekken
op de Maasvlakte en op een volstrekt a-typische plek in Rotterdam-Zuid, die we in verband met
de veiligheid van de planten hier niet nauwkeuriger vermelden. Een groeiplaats in het Europoort
gebied uit de jaren ’80 is in ieder geval met zekerheid verdwenen door het verleggen van de
spoordijk.
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Figuur 9. Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) (Foto G. Bakker)
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Figuur 10. Hondskruid op een ongebruikelijke plek in Rotterdam
Zuid. (Foto M. Grutters)

Rotterdamse orchideeën 2010

bureau Stadsnatuur Rotterdam

Handekenskruiden (Dactylorhiza)
Handekenskruid is de naam voor een ingewikkeld geslacht van nauw verwante soorten, die
naar de huidige inzichten deels ontstaan zijn uit onderlinge hybridisatie en waarin ook nog
allerlei tussenvormen tussen soorten kunnen optreden. Liefhebbers van het onderscheiden
van ondersoorten, variëteiten en forma’s komen hier ruim aan hun trekken. In Rotterdam
hebben we te maken met vier afzonderlijk benoemde soorten of ondersoorten uit dit geslacht:
Vleeskleurige orchis, Gevlekte orchis, Brede orchis en Rietorchis.
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5.3

Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata)

Figuur 11. De verspreiding van Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) in Rotterdam

Vleeskleurige orchis kan in Nederland in verschillende milieus voorkomen maar is in deze regio
vooral thuis op strandvlakten achter de kust. In Rotterdam wordt hij dan ook vrijwel uitsluitend
gevonden in Europoort, Maasvlakte en het duingebied van Hoek van Holland. Het gaat daarbij
om zo’n 20.000 exemplaren in het havengebied naast enkele honderden in Hoek van Holland. In
de nieuwe duinvallei in Hoek van Holland vestigde de plant zich vrij kort na aanleg en is daar
sindsdien in wisselende aantallen aanwezig gebleven hoewel een aantal groeiplaatsen ten onder
zijn gegaan in struweelvorming. Door gedeeltelijke herinrichting en een meer natuurgericht
beheer dat vanaf 2010 in de nieuwe duinvallei gevoerd gaat worden bestaat de kans dat de soort
daar misschien weer sterk zal kunnen toenemen.
In de meer stedelijke omgeving zijn vondsten van Vleeskleurige orchis een uitzondering. In
Rozenburg groeit een groep langs de Nieuwe Waterweg en ooit werd een behoorlijk verdwaald
exemplaar gevonden op een braakliggend terrein aan de Rosestraat.
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Figuur 12. Vleeskleurige orchis op de Maasvlakte. In het midden de paarse en roze vorm in volle bloei, terwijl links en
rechts twee planten van het vleeskleurige slag nog maar net aan hun bloei beginnen (Foto R. Andeweg).

Vleeskleurige orchis komt voor in verschillende vormen voorkomt waarbij die vormen ook nog in
relatie staan tot de verschillende milieus waarin de soort kan worden gevonden. Zo verschillen
met name de planten van de kust en zij die groeien in schrale graslanden in het binnenland. De
planten in de Rotterdamse regio zijn over het algemeen laag en er treden drie verschillende
kleurslagen op waar weinig of geen tussenvormen tussen bestaan. De bloemen zijn paars of juist
lichtroze (later in de bloeiperiode soms verblekend tot bijna wit) of van een moeilijk te beschrijven
oranjeachtig roze dat de vleeskleur waaraan de soort zijn naam dankt, zou moeten zijn. De
hoofdbloei van die vleeskleurige variant valt, merkwaardig genoeg, meestal net één of twee
weken na die van de twee andere kleuren, die keurig tegelijkertijd in bloei staan.
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5.4

Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata s.l.)

Figuur 13. De verspreiding van Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata s.l.) in Rotterdam.

Gevlekte orchis is een soort die vooral thuis is in het pleistocene deel van het land. Verder naar
het oosten en het zuiden is het in Europa ook een vrij algemene orchidee. Op zoek naar een
sfeervolle 19e eeuwse afbeelding voor Figuur 2 in allerlei oude, meest Duitse studieboeken die
soms meeliftend met het nagelaten boekenbezit van hun eigenaar in de Bibliotheek van het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam terecht komen, viel op hoe vaak juist deze soort daarin als
voorbeeld werd gekozen.
In de duinen is het voorkomen van gevlekte orchis voor het grootste deel historisch, hoewel hij
nog wel voorkomt in de Voornse duinen.
Oude literatuur vermeld dat Gevlekte orchis rond de vorige eeuwwisseling groeide langs de
Koedood die toen nog doorliep tot waar nu het industriegebied ten zuiden van de Waalhaven en
de Waalhavenweg liggen. Dat moet een prachtig gebied zijn geweest waar ook Vleeskleurige
orchis en wilde Kievitsbloem (Fritillaria meleagris) groeiden. Opvallend is dat de
verspreidingsatlassen (Kreutz 2000. ) ook voor de periode ná 1950 nog Gevlekte orchis
aangeven voor het veel grotere gebied waar ook die oude Koedood in lag. De bron van die
kennis is echter niet helemaal duidelijk (Met dank aan Wout van der Slikke en Wout Holverda
voor hun vergeefse zoektocht in de archieven van het Nationaal Herbarium).
Recente waarnemingen van Gevlekte orchis in Rotterdam waren tot 2010 omgeven met een
waas van onduidelijkheid. Al in 1988 was sprake van Gevlekte orchis in het Europoortgebied (P.
Florusse in: v.d Grift et. al. 1989) zonder dat daar een precies locatie bij werd vermeld. BSR
onderzoek in het Havengebied leverde verschillende malen een onzekere vondst op zonder dat
daar goede foto’s van gemaakt zijn (Brekelmans e.a. 2007). In 2010 werd uiteindelijk weer een
bloeiend exemplaar in de Europoort gevonden en uit een gesprek met een kenner van het gebied
bleek dat te gaan om een plek waar de soort inderdaad in het verleden ook eens was
aangetroffen maar waarvan door de melder werd aangenomen dat hij al lang geleden was
verdwenen. In dat zelfde jaar werd ook een Gevlekte orchis gevonden in de duinen van Hoek van
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Holland, waarmee de totale Rotterdamse verspreiding van deze soort ineens op twee
exemplaren in twee kilometerhokken staat.
Binnen de Gevlekte orchis worden verschillende ondersoorten benoemd. De vigerende
drieëntwintigste druk van de Flora van Nederland (v.d Meijden 2005) onderscheidt de Gevlekte
orchis in strikte zin (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) en daarnaast de Bosorchis
(Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii). Beide planten die in 2010 zijn gevonden hebben in elk geval
een bloemvorm die aansluit bij de Bosorchis.

Figuur 14. Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata s.l.). Europoort 2010. (Foto R. Andeweg)
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5.5

Brede orchis (Dactylorhiza majalis ssp. majalis)

Figuur 15. De verspreiding van Brede orchis (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) in Rotterdam.

Samen met de Rietorchis (Dactylorhiza majalis ssp praetermissa) wordt Brede orchis beschouwd
als een ondersoort van Dactylorhiza majalis, wat betekent dat beide soorten zeer nauw aan
elkaar verwant zijn. Soms is het onderscheid zelfs niet met zekerheid te maken. Ten opzichte van
de Rietorchis is de Brede orchis meestal wat lager, bloeit met een felle donkerroze kleur en heeft
bredere bladeren die wat schuiner van de stengel afstaan dan de smalle en stijf opgerichte
bladeren van de Rietorchis. Daarbij bloeit de Brede orchis eerder dan de Rietorchis. We vinden
die verschil in bloeitijd terug in een oude naam voor deze soort, die Mei-orchis luidt, tegenover de
naam Juni-orchis die wel gebruikt werd voor de gevlekte vorm van de Rietorchis.
Brede orchis heeft qua groeiplaats een voorkeur voor gevestigd grasland op vochtige, matig
voedselrijke bodem. Het type grasland dat tot de helft van de vorige eeuw in heel Nederland
overvloedig voorkwam. Het is het bekende verhaal van de twintigste-eeuwse veranderingen in de
Nederlandse natuur en waarin bemesting en ontwatering het landschap ontdeden van allerlei
leuke plantensoorten. Zo zijn ook in Rotterdam geen oorspronkelijke groeiplaatsen van Brede
orchis meer bekend en alle groeiplaatsen van Brede orchis in het stadgebied van Rotterdam
berusten momenteel op bewuste aanvoer. Eigenlijk gaat het daarbij maar om één belangrijke
plek: het Ommoordse Veld, waar in 2010 ruim 3600 exemplaren geteld werden.
De geschiedenis van de Brede orchis in het Ommoordse Veld begint rond 1989 toen dit
weidegebied tussen de Rotte en de President Wilsonweg gedeeltelijk werd ingericht als park. De
westelijke zone langs de klaverbuurt was daarbij aangewezen als moerasgebied en zou volgens
het ontwerp hoofdzakelijk uit Rietland moeten bestaan. Het plan was om daarvoor de bovenste
bodemlaag af te graven en Riet aan te planten. Bij nadere beschouwing bleek een van de
graslandjes echter een natuurkwaliteit te hebben die, ook zonder orchideeën, zijn equivalent in
Rotterdam eigenlijk niet kende. Een weilandje dat bestaat uit soorten als Reukgras, Echte
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koekoeksbloem en Tweerijige zegge zul je in het Rotterdamse stadsgebied met een lantaarntje
moeten zoeken. Het zou natuurlijk triest zijn geweest als een dergelijke vegetatie zou worden
ontgraven om plaats te maken voor een massief blok Riet. Toen uiteindelijk ook nog duidelijk
werd dat de onderliggende bodem zo zacht en slap was en de kans bestond dat de benodigde
graafmachine reddeloos in de diepte zou verdwijnen (iets dat in Ommoord al eerder was
vertoond), werd het ontwerp aangepast en werd “Rotterdams mooiste graslandje” voorlopig
veiliggesteld.
Daarmee groeide er alleen nog geen orchideeën. Dat die er kwamen was het gevolg van een
gerichte aanvoer van zaden, iets waar het natuurbeheer normaal niet zo’n voorstander van is. Op
basis van de hoge kwaliteit van de vegetatie was namelijk het idee gerezen dat de afwezigheid
van meer kritische soorten in het Ommoordse Veld wel eens eerder zou kunnen liggen aan
verspreidingsproblemen dan aan de kwaliteit van het milieu ter plekke. Daarvoor werden
uitgebloeide bloeistengels van Brede orchis en Rietorchis, afkomstig van de Vlaardingse
Vlietlanden, een natuurgebied tussen Vlaardingen en Maasland, uitgestrooid in het Ommoordse
Veld. Medewerkers van de Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam, die vanaf de aanleg
beheerswerk uitvoeren in het Ommoordse Veld en die ook werkten in De Vlaardingse
Vlietlanden, visten deze, met toestemming van de beheerder, uit het hooi van de schrale
graslanden dat na het maaien van de Vlietlanden werd afgevoerd.
Dat de veronderstelling dat het terrein geschikt was voor de “spontane” vestiging juist was bleek
uit het resultaat: niet alleen de orchideeën maar ook het op dezelfde manier meegebrachte
Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) dat nog een stuk veeleisender is, vestigden zich verder
zelfstandig en de populaties leiden tot nu toe een florerend bestaan. In zomaar een park gaat dat
niet lukken, al strooi je een emmer vol zaden uit.

Figuur 16. Brede orchis (Dactylorhiza majalis ssp majalis) tussen een begroeiing van ondermeer Reukgras (Anthoxantum
odoratum), Moerasspirea (Filipendula ulmaria) en Holpijp (Equisetum fluviatile) in het Ommoordse Veld. Om een
dergelijke vegetatie met duizenden orchideeënplanten goed te kunnen tellen wordt het veld met linten in vakken verdeeld,
zoals op de achtergrond te zien is (Foto R. Andeweg).
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5.6

Rietorchis (Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa)

Figuur 17. De verspreiding van Rietorchis (Dactylorhiza majalis ssp majalis) in Rotterdam.

Rietorchis is over het algemeen een vrij forse en rijkbloeiende orchidee met roze of lichtpaarse
bloemen (Figuur 19). Hoewel hij het in uitgesproken voedselrijke omstandigheden niet kan
bolwerken weet hij een beetje voedsel wel degelijk te waarderen en kan dat ook benutten door op
de grens van voedselrijk en voedselarm flinke afmetingen te bereiken. De soort komt voor in twee
vormen die soms als afzonderlijke soorten, soms als ondersoorten en soms helemaal niet worden
onderscheiden. Het verschil tussen die vormen zit vooral in de tekening van de bladeren die effen
groen kunnen zijn of ander voorzien zijn van deels ringvormige donkere vlekken. Bloemen van
zulke planten, bekend als Gevlekte rietorchis, zijn dan ook meestal voorzien van een zwaardere
tekening op de onderlip (Figuur 20). Het zwaartepunt van de Europese verspreiding van
Rietorchis ligt in Engeland en Nederland.
Rietorchis is een plant die potentieel in grote delen van Rotterdam voor zou kunnen komen.
Nat, matig voedselrijk grasland, bij voorkeur met een hooilandbeheer, rietmoerassen en
slootkanten zijn milieus waarin hij zich thuis voelt, maar ook op bijvoorbeeld natte opgespoten
terreinen kan Rietorchis zich vestigen.
Slootkanten en grasland met Rietorchis vinden we momenteel vooral in restanten van het preurbane cultuurlandschap. Zo’n oorspronkelijk stukje natuur is het zogenaamde Schapeneiland in
de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, een prachtig natuurgebiedje dat helaas te kwetsbaar
is om vrij toegankelijk te kunnen zijn. Met meer dan 500 exemplaren is dit een van de grootste
concentraties Rietorchissen in het stadsgebied (Figuur 18). Andere groeiplaatsen van Rietorchis
zijn minder massaal en soms ook minder herkenbaar als relict van een oud landschap zoals een
singelkant op de plek waar eerder al een polderwetering lag (zie foto voorzijde Rapport). Zo
kunnen we Rietorchis tegenkomen op plekken die op één of andere manier een beetje als
restruimte in de plooien van de stad zijn terecht gekomen. Voorbeelden daarvan zijn de
voormalige Stoopweg, een onverwacht stukje natuur dat ingeklemd ligt tussen de spoorlijn en de
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A20 en dat in tegenstelling tot het Schapeneiland juist uitstekend als toegankelijk natuurgebied
geschikt zou zijn, of een zompige oever bij het naaktstrand langs de Kralingse plas, hoewel de
planten daar door de toenemende beschaduwing al jaren niet meer in bloei zijn gekomen. Ook in
uitgesproken urbane milieus kunnen spontaan Rietorchissen opslaan. Dat was het geval op het
spoorwegemplacement langs de Laan op Zuid waar zich na het aanleggen van deze laan in de
grens tussen het emplacement en de berm Rietorchissen vestigden (Figuur 43)

Figuur 18. Het Schapeneiland in Hillegersberg-Schiebroek met Rietorchis (Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa) en
Grote Ratelaar (Rhinathus angustifolius) (Foto R. Andeweg).

Een voorbeeld van de mogelijkheden die de combinatie van oud landschap biedt samen met
natuurontwikkeling speelde zich af in de wijk Prinsenland. Daar werden begin jaren ’90 woningen
gebouwd op de plek waar tot die tijd nog een paar oude, natte weilandjes lagen die hoorden bij
de boerderijen langs de ’s Gravenweg. Orchideeën waren uit die weilanden niet bekend maar wel
aantrekkelijke soorten als Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi), Pijptorkruid (Oenanthe
fistolosa) en Egelboterbloem (Ranunculus flammula) : het juiste milieu voor een Rietorchis! Wat
weilandjes waren werden echter bouwpercelen en de meeste werden daarvoor opgehoogd met
zand. Op één plek na, daar gebruikten de bewoners juist de oorspronkelijke bodem voor het
aanleggen van een natuurlijke tuin waarbij ook, eenmalig, zaad van Rietorchis werd uitgestrooid.
Dit, in de meeste tuinen zinloze, initiatief werd hier al snel beloond met een voortdurend groeiend
aantal Rietorchissen. In 2010 werd voor het eerst ontdekt dat de soort zich ook buiten de tuin had
gevestigd.
Rietorchis is waarschijnlijk ook de soort waarvan in dit onderzoek nog de meeste groeiplaatsen
zijn gemist omdat hij op zoveel plaatsen voor zou kunnen komen en niet alle planten worden
gezien of bij bSR worden gemeld. Om een beter beeld te geven van ook de potentiële
verspreiding van Rietorchissen zijn in de verspreidingskaart ook een aantal kilometerhokken
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opgenomen waar redelijk recente vindplaatsen bekend zijn maar waar in 2010 geen exemplaren
konden worden terug gevonden.

Figuur 19. Rietorchis (Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa)
op het Schapeneiland (Foto R. Andeweg).
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Figuur 20. De gevlekte vorm van de Rietorchis
(Dactylorhiza majalis ssp. praetermissa) langs de
voormalige Stoopweg. Let op de duidelijke ringvormige
vlekken op de bladeren (Foto R. Andeweg).
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Wespenorchis (Epipactis)
In Nederland komen vijf soorten en ondersoorten wespenorchissen voor. Daarvan zijn er drie erg
zeldzaam en/of komen alleen heel locaal voor. De twee andere soorten, Brede wespenorchis en
Moeraswespenorchis, zijn in de regio Rotterdam goed vertegenwoordigd.
Wespenorchissen danken hun geslachtsnaam aan hun aanpassing aan bestuiving door
verschillende soorten plooivleugelwespen, een insectenfamilie waar ook de beruchte
“limonadewespen” deel van uitmaken. De aantrekkingskracht die wespenorchissen op deze
insecten uitoefenen schijnt voor een deel te berusten op de typische roodbruine kleur uit de
bloemen, die een echte “wespenkleur” schijnt te zijn. Al in het Verkade’s album “De bloemen en
haar vrienden” van de fameuze Jac. P. Thijsse uit 1934 werd dit verschijnsel al uitgebreid
uitgelegd en voorzien van een paar van die plaatjes waar deze albums zo bekend mee geworden
zijn. Zie Figuur 21 en Figuur 23. Figuur 22 laat hetzelfde beeld zien in een hedendaagse versie,
gefotografeerd langs de Rijnweg in Europoort.

Figuur 21. “Moeras wespenorchis met
middelste wesp” Illustratie van H. Rol in
“De bloemen en haar vrienden”
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Figuur 22. Brede wespenorchis (Epipactis
helleborine) met plooivleugelwesp
(Vespula spec.). Foto. M. Grutters.

Figuur 23. “Breedbladige
wespenorchis met rosse wesp”
Illustratie van H. Rol in “De bloemen
en haar vrienden”
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5.7

Brede wespenorchis (Epipactis helleborine)

Figuur 24. De verspreiding van Brede wespenorchis (Epipactis helleborine) in Rotterdam. In tegenstelling tot de overige
verspeidingskaartjes is hier enkel het wel of niet aanwezig zijn van de soort aangegeven.

Brede wespenorchis vormt een uitzondering binnen het kritische en veeleisende gezelschap van
de orchideeën. Danken de meeste soorten hun faam en zeldzaamheid mede aan hun keuze voor
subtiele milieugradiënten in kwetsbare milieus, Brede wespenorchis daarentegen gedijt
uitstekend samen met erkende “rommelsoorten” als Grote brandnetel (Urtica dioica) of Zevenblad
(Aegopodium podagraria) of groeit op plekken waar weinig andere plantensoorten het uithouden.
Daarbij heeft de plant een opvallend hoge tolerantie voor diep beschaduwde omstandigheden.
Brede wespenorchis houdt het nog uit bij een lichtvoorziening van minder dan 5 % van het
normale daglicht en dat maakt dat je hem vaak aantreft als enige plant die in de zomer nog
aanwezig is op donkere bosbodems.
De soort is dan ook in Rotterdam volop te vinden in allerlei groenvoorzieningen als grotere
parken en bermen maar ook tussen sierheesters of zelfs in plantenbakken. Doordat de plant vrij
laat in het voorjaar verschijnt en dan plotseling heel snel groeit is hij in staat om vroege maai- en
schoffelbeurten te overleven en dan in de zomer opvallend aanwezig te kunnen zijn in
bijvoorbeeld boomspiegels of randen van gazons. In parken als het Zuiderpark en de
parkengordel van Hoogvliet is de Brede wespenorchis soms in grote aantallen te vinden. In het
Kralingse Bos is hij daarentegen in het grootste deel van het bos opvallend afwezig.
In het havengebied kan Brede wespenorchis soms in grote aantallen in het ballastbed van
spoorlijnen worden gevonden en zelfs op een volkomen kaalgespoten terrein als het RET
emplacement aan de Hilledijk was Brede wespenorchis als een van de weinige hogere
plantensoorten te vinden. Jarenlang groeide er zelfs een exemplaar in een straatput op het
voormalig veilingterrein aan de Boezembocht. De plant bloeide daar in die put rustig door en
alleen de top die boven het rooster uit probeerde te groeien, werd telkens consequent onthoofd
door vrachtwagens die af en aan reden naar de aanliggende bedrijven.
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Figuur 25. Een ferm exemplaar Brede wespenorchis (Epipactis helleborine) in de rand van een natuurlijk wilgenbosje bij
Pernis. (Foto R. Andeweg)
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Figuur 26. Brede wespenorchis (Epipactis helleborine) in het ballastbed van een spoorlijn langs de Theemsweg (boven)
en ( Figuur 27 onder) in een kaal gehouden gazonrand langs de Nieuwesluisweg in het Botlekgebied. In beide situaties
verschijnt de soort pas na de eerste ronden van onkruidbestrijding (Foto R. Andeweg).

Figuur 27. (Foto R. Andeweg).
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5.8

Moeraswespenorchis (Epipactis palustris)

Figuur 28. De verspreiding van Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) in Rotterdam.

Moeraswespenorchis is een vrij lage orchidee die bloeit met een losse tros van nogal forse
bloemen die, zeker in knop, naar één zijde overhangen (Figuur 29). Doordat de plant een
kruipende en zich vertakkende wortelstok heeft staan de bloeistengels vaak in groepen bij elkaar
(Figuur 30).
De hoofdverspreiding van Moeraswespenorchis ligt in Nederland in de kustzone en dat zien we
ook terug in Rotterdam waar hij te vinden is in Hoek van Holland en vooral in de westelijke
Europoort en het oosten van de Maasvlakte. De soort komt hier voor in hetzelfde type terrein als
waar Vleeskleurige orchis groeit en zoals te zien is vallen de hokken in de verspreidingskaarten
ook grotendeels samen. Waar het gaat om aantallen exemplaren verslaat deze soort ook alle
andere Rotterdamse orchideeën. Het totaal voor Rotterdam bedraagt bij de laatste meest
nauwkeurige telling ruim 28.000 bloeistengels hoewel het natuurlijk duidelijk is dat bij zulke
aantallen af en toe wat schattingen worden gemaakt.
Ondanks actieve bescherming staan groeiplaatsen van Moeraswespenorchis in het havengebied
regelmatig onder druk door werkzaamheden en veranderingen in de waterhuishouding van
terreinen. In de Duinen van Hoek van Holland zouden de uitgevoerde
natuurontwikkelingsmaatregelen en een toegespitst beheer wel eens tot toename van deze soort
kunnen leiden.
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Figuur 29. Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) in een natte berm in het Europoortgebied (Foto M. Grutters).

Figuur 30. Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) groeit vaak met grote aantallen bijeen. Hier komen planten in het
voorjaar massaal boven de grond op een plek waar in de voorafgaande winter aan leidingen gewerkt is (Foto R.
Andeweg).
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5.9

Groenknolorchis (Liparis loeselii)

Figuur 31. De verspreiding van Groenknolorchis (Liparis loeselii) in Rotterdam.

Groenknolorchis is typisch zo’n soort waarvan de faam aanzienlijk groter is dan het plantje zelf.
Een Groenknolorchis wordt gewoonlijk niet hoger dan een centimeter of 20, maar is vaak nog
aanzienlijk kleiner. De plant bestaat bovengronds uit twee bladeren met daartussen een
bloeistengel met een klein aantal bloemen. Die bloemen zijn klein en onopvallend met bijna
alleen maar smalle, bijna draaddunne, bloembladen. Alleen de lip is wat breder. Die bloemen
hebben, net als de stengel en de bladeren, een vreemde geelgroenige kleur. Het hele plantje ziet
er eigenlijk uit alsof hij, nadat hij boven de grond is gekomen, een tijdlang aan een ernstig
lichtgebrek heeft geleden. De knol, waar de plant zijn naam aan ontleent is een kogelronde
verdikking onderaan de stengel, die zich aan het einde van het groeiseizoen ontwikkelt en
waaruit het volgend jaar de nieuwe stengel groeit (Figuur 32).

Figuur 32. Na de bloei ontwikkelt zich aan de voet van de stengel de knol (Foto M. Grutters).
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Hoe deze soort dan toch aan zijn grote reputatie komt ligt vooral in zijn zeldzaamheid en zijn
voorkeur voor speciale, fragiele milieus waarin sowieso al veel bijzondere soorten voorkomen. In
die terreinen wordt Groenknolorchis gezien als één van de hoogste criteria voor natuurkwaliteit
die mogelijk zijn.
De soort groeit in trilvenen en rietlanden in laagveenmoerassen en in jonge, natte duinvalleien en
vergelijkbare milieus in het kustgebied. De voornaamste groeiplaatsen in Nederland zijn
momenteel de veengebieden van Noordwest-Overijssel en op de grens van Holland en Utrecht.
Verder de Waddeneilanden, de duingebieden van Schouwen en Voorne en de platen in de
Grevelingen. Buiten Nederland komt de soort voor in een groot deel van Europa maar is binnen
dat gebied ook overal zeldzaam. De Nederlandse groeiplaatsen worden beschouwd als behorend
tot de belangrijkste van Europa. Vanwege dit bijzondere karakter is Groenknolorchis één van de
drie Nederlandse vaatplanten die Europese bescherming genieten volgens de Habitatrichtlijn.

Figuur 33. Groenknolorchis (Liparis loeselii) op de Maasvlakte (Foto M. Grutters).
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Ondanks dat het hier dus gaat om een uiterst exclusieve soort herbergt Rotterdam twee
groeiplaatsen van Groenknolorchis. Twee plekken zelfs die allebei een uitzonderlijk karakter
hebben. De grootste groeiplaats vinden we in het Havengebied op de Maasvlakte en dit is voor
zover bekend de enige (of vrijwel enige) plaats in Nederland waar Groenknolorchis groeit buiten
een erkend natuurgebied. Het aantal exemplaren op deze plek varieert van jaar tot jaar sterk en
het hoogste aantal dat tot nu toe is geteld bedraagt 184 bloeiende exemplaren in 2009.
In 2010 werden voor het eerst Groenknolorchissen gevonden in Hoek van Holland en dat is een
noviteit in de vastelandsduinen van Zuid-Holland.
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5.10

Grote keverorchis (Neottia ovata)

Figuur 34. De verspreiding van Grote keverorchis (Neottia ovata) in Rotterdam.

Grote keverorchis groeit gewoonlijk in lichte bossen of in beschaduwd grasland. Door zijn ijle
bloeiwijze met kleine groene bloemen gaat de plant qua beeld vaak onopvallend op in zijn
omgeving (Figuur 36 & Figuur 37). Wie er niet op verdacht is loopt er zo voorbij. Eerder dan door
zijn bloei wordt Grote keverorchis daarom ontdekt op basis van zijn bladeren: twee brede,
tegenoverstaande bladeren, die vroeg in het voorjaar verschijnen en die bij goed ontwikkelde
planten wel de omtrek van een schoteltje kunnen hebben. Na de bloei, aan het begin van de
zomer zijn de planten weer opvallend snel verdwenen. De soort komt in Rotterdam op een paar
verspreide plekken voor in het stadsgebied en in Hoek van Holland. In het havengebied liggen
twee groeiplaatsen waarvan één met honderden exemplaren. Als we in aanmerking nemen dat
het milieu van de groeiplaatsen in de stad niet zo veel verschilt van dat van veel parken en
groengebieden en daarbij nog het verborgen karakter van de plant optellen dan kunnen we
beslist niet garanderen dat Figuur 34 het volledige beeld geeft. Nieuwe vondsten van nog
onbekende plekken zijn nog steeds niet uitgesloten en dat zou ook geen kwaad kunnen want de
meeste Grote keverorchissen in het stadsgebied hebben het moeilijk.
De oudste en meeste waarnemingen die bSR heeft van Grote keverorchis in het stadsgebied
komen uit het Zuiderpark. De plant groeide daar al voor 1980 op een plek in de westelijke helft
van het park. De planten stonden daar in ieder geval nog in 1990 maar zekere waarnemingen uit
later periode ontbreken. De groeiplek zelf is na de herinrichting van het park niet meer met
zekerheid terug te vinden. Later werden nog twee groeiplaatsen ontdekt. Op één daarvan zijn
recent, ondanks goed zoeken, geen Grote keverorchissen meer gezien. Van de ander werd
aangenomen dat hij bij de herinrichting van het park verloren was gegaan. Groot was dan ook de
verrassing toen in voorjaar 2010 bleek dat op die laatste groeiplek nog steeds planten aanwezig
waren die echter door een gazonbeheer, waarbij wekelijks wordt gemaaid, nauwelijks
mogelijkheden hadden om boven de grond te komen (Figuur 35). Het is de lange levensduur die
de planten van deze soort kunnen hebben, die de exemplaren hier in staat moet hebben gesteld
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tot heden te overleven. Met de beheerder van het Zuiderpark is afgesproken dat het maaibeheer
van de groeiplaats wordt aangepast om de planten de gelegenheid te geven zich te handhaven.

Figuur 35. Grote keverorchis (Neottia ovata), rood omcirkeld, teruggevonden in een gazon in het Zuiderpark.

Aan de andere kant van de stad, in het Schiebroekse park, leek ook een herinrichting tot het
verdwijnen van de Grote keverorchis te hebben geleid. In dat park waren vóór de gedeeltelijke
kap ten behoeve van de aanvliegroute voor het vliegveld drie, dicht bij elkaar gelegen,
groeiplekken van de soort bekend. Na het kappen van de bomen en de explosieve ontwikkeling
van struiken uit de voormalige ondergroei werd geruime tijd niets meer van de planten vernomen
tot in 2010 bij gericht zoeken toch op één van de bekende plaatsen nog steeds Grote
keverorchissen werden gevonden. Waarschijnlijk met dank aan de koeien die het park begrazen
en die het struweel op die plek hebben open gemaakt.
Een mooie groeiplaats die inmiddels al weer is verdwenen lag op het onvolprezen
spoorwegemplacement langs de Laan op Zuid, toch al een van de pareltjes van de Rotterdamse
stadsnatuur (Figuur 45). Grote keverorchis werd hier pas in 2005 ontdekt tijdens het Flora- en
faunawet onderzoek dat werd uitgevoerd omdat het terrein zou moeten verdwijnen voor
bebouwing. In een struweelrand langs de sporen groeiden daar tientallen Grote keverorchissen
verspreid over een groot gebied. Als beschermde planten konden de orchideeën hier niet zonder
meer worden weggegraven en Gemeentewerken besloot om te proberen de planten te verzetten.
Op advies van bSR werden daarvoor twee potentieel geschikte bosvakken in het Zuiderpark als
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nieuwe groeiplaats uitgekozen In het voorjaar van 2010 zijn de planten uiteindelijk verplaatst
(Figuur 46). en de komende jaren zal moeten blijken of ze in staat zijn om hier te overleven. Het
blijft natuurlijk een typisch geval van het beschermen van individuen dat op geen enkele manier
het verlies van de oorspronkelijke groeiplaats vergoedt.

Figuur 36. Grote keverorchis (Neottia ovata). Ook grote
exemplaren vallen soms weinig op (Foto M. Grutters)
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Figuur 37. Grote keverorchis (Neottia ovata), detail van de
bloeiwijze (Foto M. Grutters)
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5.11

Bijenorchis (Ophrys apifera)

Figuur 38. De verspreiding van Bijenorchis (Ophrys apifera) in Rotterdam.

Bijenorchis is een van de meer exotisch ogende orchideeënsoorten in Nederland. In het veld valt
hij van een afstand niet direct op zoals de rijkbloeiende Handekenskruiden maar van dichtbij is
het daarentegen juist een opvallende verschijning. De bloemen zijn vrij groot, opvallend gekleurd
en staan op enige afstand van elkaar apart aan een wat bleekgroen getinte bloeistengel.

Figuur 39. Bijenorchis (Ophrys apifera) in het Europoortgebied (Foto N. de Zwarte).
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Bijenorchis maakt deel uit van een vrij groot geslacht van orchideeënsoorten die samen luisteren
naar de naam Spiegelorchis en waarvan de verspreiding zijn zwaartepunt heeft in Zuid-Europa.
Wie een boek over Europese of mediterrane orchideeën openslaat wordt geconfronteerd met
pagina’s vol met soorten die allemaal direct op grond van hun uiterlijk als verwant aan Bijenorchis
te herkennen zijn. Binnen die soorten is er dan soms ook nog een weelde aan vormen of
ondersoorten te onderscheiden.
Veel van die spiegelorchissen hebben de specialisatie ten opzichte van hun bestuivers tot in het
absurde doorgetrokken door zich voor hun voortplanting te richten op de sexuele instincten van
slechts één enkel soort insect. Dat doen ze aan de ene kant door met hun onderlip (het vrouwtje
van) het betreffende insect na te bootsen en aan de andere kant door geurstoffen te verspreiden
die doen danken aan het feromoon dat vrouwelijke insecten verspreiden om mannetjes te lokken.
Het effect is dat de betreffende mannetjes de orchideeënbloem voor een paringsbereid vrouwtje
aanzien, een vergissing die ze uiteindelijk niets anders oplevert dan een pakketje stuifmeel dat bij
de volgende poging weer in een andere bloem wordt afgegeven.
Mooie verhalen natuurlijk, maar voor onze Bijenorchis, die met zijn onderlip inderdaad een
prachtige Bij nabootst, allemaal wat minder relevant omdat nu juist deze soort zich in de praktijk
grotendeels voortplant via zelfbestuiving. Deze handigheid heeft er misschien wel voor gezorgd
dat juist hij zich succesvol naar het noorden heeft kunnen verspreiden. Een ander effect van
zelfbestuiving is dat mutaties zich makkelijker kunnen voortzetten naar volgende generaties en
dat heeft tot gevolg dat er in Bijenorchis een paar afwijkende bloemvormen voorkomen die zich
langdurig in een populatie kunnen handhaven. Eén van die afwijkingen is de zogenaamde
“trollenorchis” (Ophrys apifera var. trollii) die juist voornamelijk in deze regio wordt gevonden
(Kreutz 2000). Bij deze vorm is de lip niet afgerond van vorm, zoals bij gewone exemplaren het
geval is (Figuur 40), maar loopt uit in een puntje door het omkrullen van de randen (Figuur 41)

Figuur 40. Bijenorchis (Ophrys apifera), Bloem van de gewone
vorm. Maasvlakte (Foto M. Grutters).

Figuur 41. Bijenorchis (Ophrys apifera). Bloem van de
variëteit trollii . Maasvlakte (Foto M. Grutters).

In Nederland is Bijenorchis van oudsher zeldzaam en komt alleen voor op uitgesproken kalkrijke
groeiplaatsen in, vooral, Zuid-Limburg en verspreid langs de kust. De laatste veertig jaar zien we
bij deze soort betreft echter een omslag van teruggang zoals die optreet bij de meeste zeldzame
orchideeën, naar een langzame uitbreiding, zowel in het aantal planten als vooral in het aantal
groeiplaatsen. Het is daarbij niet zo zeer het traditionele verspreidingsgebied op de Limburgse
kalkhellingen waar de soort zich uitbreidt maar juist op allerlei plaatsen in het cultuurlandschap
van het westen van het land.

38

Rotterdamse orchideeën 2010

bureau Stadsnatuur Rotterdam

Eddy Weeda schrijft in de ecologische flora over de standplaatskeuze van de Bijenorchis ”Zij
groeit vaak op plaatsen waar een kalkrijk substraat ingrijpend door de mens beïnvloed en
vervolgens aan zijn lot overgelaten is” (Weeda 1994). Dat is natuurlijk precies de beschrijving van
vele hectares oppervlakte in het stedelijk-industriële milieu van onze regio, waar met kalkrijk
zeezand grote gebieden zijn opgehoogd en bedekt met infrastructuur of terreinen die soms lange
tijd in rust afwachten op een bestemming. Met een beetje aandacht voor het beheer van onze
groene omgeving moeten we de Bijenorchis dus misschien wel juist als grote kanshebber voor de
toekomst beschouwen. Hierbij speelt uiteraard mee dat de soort gezien zijn toch wat zuidelijke
temperament waarschijnlijk ook wel profijt heeft van de algehele opwarming van ons klimaat. Iets
waar we, maatregelen of niet, voorlopig nog wel aan vast zullen zitten.
De vroegste gegevens over vondsten van Bijenorchissen binnen Rotterdam zijn afkomstig uit de
eerste officiële flora-inventarisatie van Europoort (P. Florusse in: v.d Grift et. al. 1989) uit 1989. In
dit nu uiterst zeldzame rapport, waarvan misschien nog maar een paar exemplaren bestaan,
werd voor het eerste melding gemaakt van Bijenorchis in een berm langs de Europaweg. De
planten groeiden daar direct langs een fietspad, wat er voor zorgde dat zij ook voor het verkeerde
soort liefhebbers niet onopgemerkt bleven en soms op grote schaal werden uitgestoken.
Sindsdien zijn er heel wat nieuwe vondsten gedaan en heeft de totale populatie zich ook
aanmerkelijk uitgebreid wat het verspreidingsbeeld uit Figuur 38 oplevert. Tot nu toe bevinden
vrijwel alle vindplaatsen zich in het havengebied en Rozenburg, maar het eerste exemplaar in
Hoek van Holland is inmiddels gevonden.
In 2008 werd op een enigszins a-typische plek in een smalle struweelrand langs de
Maeterlinckweg een Bijenorchis aangetroffen. Dit was de eerste vondst voor het stadsgebied.
Weliswaar is de plant daarna niet meer teruggezien en is de groeiplaats inmiddels totaal
veranderd maar gezien de landelijke ontwikkelingen is het niet onwaarschijnlijk dat deze soort in
de komende jaren elders in de stad, tijdelijk of blijvend, opnieuw zal opduiken.

Figuur 42. Bijenorchis (Ophrys apifera) langs de Maeterlinckweg in 2008 (Foto R. Andeweg).
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6

HOE GAAT HET VERDER MET DE ROTTERDAMSE
ORCHIDEEEN ?

You are the crown of creation
And you've got no place to go
(Jefferson Airplane)
Of we orchideeën nu in de eerste plaats beschouwen als een (plantaardige) kroon op de
schepping, of juist als een precieus stelletje moeilijkdoeners, we vinden in de Nederlandse flora
op weinig andere plaatsen zo’n opeenstapeling van bedreigde status en wettelijke bescherming
als binnen deze plantenfamilie. Daarbij zorgen faam en uiterlijk van de meeste soorten ervoor dat
ook een niet inhoudelijk deskundig publiek aanzienlijk eerder warm loopt voor een orchidee dan
voor, pakweg een Korensla of een Akkerboterbloem, om maar even de eerste de beste soorten
uit de ernstigste gevarenzone te noemen. Ecologisch gesproken gaat de waarde van orchideeën
vaak nog verder omdat zijn niet zelden de vlag vormen waaronder nog veel meer waardevolle
soorten te vinden zijn. Er is dus reden genoeg om aandacht te besteden aan het voorkomen van
orchideeën.
In de voorgaande hoofdstukken is geprobeerd een beeld te geven van hoe rijk aan orchideeën
Rotterdam is. Dat zal voor de een misschien tegenvallen, voor de ander blijkt de stad wellicht
rijker dan verwacht. Hoe dan ook, het is een fragiele rijkdom. Rotterdam heeft een landoppervlak
van 204 km2 maar het aantal orchideeën is nog altijd zo dat wij de exemplaren afzonderlijk tellen.
In een rapport als dit zou men ook een onderdeel over de aantalontwikkeling van de soorten in
het gebied verwachten maar dat is op grond van de huidige kennis niet mogelijk. Alleen al de
toegenomen intensiteit van de inventarisatie-inspanningen in het havengebied zou kunnen leiden
tot valse toenames. Er zijn namelijk tegelijk in de afgelopen tijden op heel wat plaatsen terreinen
verdwenen waarvan het zeker of waarschijnlijk is dat zij met orchideeën bezet waren, zonder dat
er iets over die aantallen bekend is.
Een beschermde status is nog altijd niet voldoende is om bestaande groeiplaatsen van
orchideeën in stand te houden. Dat bewijst alleen al een aantal voorbeelden uit de
soortbeschrijvingen. In zowel stad als havengebied verdwijnen nog steeds
orchideeëngroeiplaatsen door bebouwing of andere werkzaamheden(Figuur 43 /Figuur 44). De
Flora- en faunawet biedt daar ook nadrukkelijk de mogelijkheid voor. Dit is pijnlijk maar niet te
vermijden, hoewel je van zo’n wet wel meer zou mogen verwachten dan dat vernietigen alleen
maar wordt vervangen door vernietigen met vergunning.
Dat voor het verkrijgen van zo’n vergunning nogal eens wordt voorgeschreven dat exemplaren
moeten worden verplant geeft maar een beperkte verlichting van het geleden verlies. In paragraaf
2.2 werd aangegeven dat orchideeën vaak groeien in een smal milieutraject zodat verplanten van
exemplaren naar een nieuwe groeiplaats een hoog afbreukrisico met zich meedraagt. Bovendien
behoudt men zelfs met een geslaagde verplantactie alleen de exemplaren van de beschermde
soort en niet al die ander soorten die van de kwaliteit van de groeiplaats profiteren. Die
indicatorrol van de orchideeën zou juist de voornaamste reden voor zijn bescherming moeten zijn
en daaruit zou logischerwijs horen te volgen dat niet alleen de planten zelf maar (juist) de
groeiplaats bescherming verdient (Figuur 45 / Figuur 46).
Om de wanhoop nog wat verder op te voeren garandeert zelfs een beschermde groeiplaats niet
het ongestoord voortbestaan van orchideeën. Vooral in het havengebied zien we momenteel hoe
allerlei bouwactiviteiten die zich afspelen buiten de grenzen van min of meer veiliggestelde
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groeiplaatsen toch hun invloed uitoefenen op de waterhuishouding van een groter gebied,
waardoor het voor verschillende groeiplaatsen onzeker is of de huidige vegetatie zich daar op
termijn zal kunnen handhaven.

Figuur 43. Rietorchissen (Dactylorhiza
majalis ssp praetermissa) langs de Laan
op Zuid 2005 (Foto R.Andeweg).

Figuur 44. Laan op Zuid situatie zomer 2010 (Foto R.Andeweg).

Figuur 45. Grote keverorchis (Neottia
ovata) op het spoorwegemplacement
langs de Laan op Zuid 2005 (Foto R.
Andeweg).

Figuur 46. Voorjaar 2010. Grote keverorchissen (Neottia ovata) uit de rand
van het spoorwegemplacement langs de Laan op Zuid, samen met de
wortelkluit van de begeleidende wilgen op weg naar een onzekere toekomst
het Zuiderpark (Foto O. v Velthuijsen).

Om orchideeën en hun groeiplaatsen te beschermen en te behouden is dus iets anders nodig
dan het neerzetten van een hek met een slot en een bord “Verboden Toegang”. Voor een
kwetsbaar terreintje als het Schapeneiland is zoiets niet te vermijden en ook in het Ommoordse
Veld is het echt beter als iedereen een beetje op de paden blijft. Belangrijker is echter een goed
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beheer. Op dat gebied vormen deze twee plaatsen wel twee van de grootste successen die
Rotterdam de afgelopen tien jaar heeft behaald waar het gaat om het beheer van orchideeën.
(Een derde, de Wolvenvallei in het Kralingse Bos, mag hierbij ook niet onvermeld blijven).
Dat er om een orchideeënveld geen hek hoeft te staan, maar ook dat het met beheer vreselijk
fout kan gaan bewijst de situatie in de kersverse Deelgemeente Rozenburg. Daar bleek de stad
Rotterdam afgelopen jaar met de gemeentelijke samenvoeging een prachtig orchideeënveld met
4 verschillende soorten (Vleeskleurige orchis, Brede orchis, Rietorchis en Bijenorchis) rijker te
zijn geworden (Figuur 47). Groot was daarna dan ook de schrik toen in het najaar de groeiplaats
door ondeskundig maaiwerk ernstig werd beschadigd terwijl uit informatie blijkt dat in elk geval de
voormalige gemeente Rozenburg van het bestaan van de groeiplaats op de hoogte was (Figuur
48).

Figuur 47. Rietorchissen (Dactylorhiza
majalis ssp praetermissa) en Bijenorchis
(Ophrys apifera) in Rozenburg. 17 juni 2010
(Foto R. Andeweg).

Figuur 48. Het orchideeënveld in Rozenburg na maaiwerk op 17 september
2010 (Foto R. Andeweg).

Beheer vervult dus een sleutelrol bij de mogelijkheden voor de planten om zich te handhaven en
uit te breiden wanneer orchideeën ergens kunnen groeien. Voor de ontwikkeling van
groeiplaatsen zelf lijkt dat anders te liggen. Slechts een fractie van alle plekken die figureren in de
verspreidingskaartjes uit hoofdstuk 5 zijn ooit voor orchideeën “bedoeld”. De overgrote
meerderheid van deze terreinen zijn of waren tot voor kort bouwterrein, braakland, overhoekje,
“ongebruikt” land dat wachtte op een bestemming of functioneert als berm of leidingstrook met
vooral een gebruiksfunctie. Blijkbaar maken wij de beste groeiplaatsen voor orchideeën nog altijd
per ongeluk.
De titel van dit hoofdstuk verlangt een verhaal over de toekomst voor orchideeën in Rotterdam.
Daarin zijn grofweg twee scenario’s te schetsen:
In het eerste geval worden in Rotterdam waardering en bescherming van orchideeën vooral
letterlijk opgevat. Individuen worden beschermd daar waar zij groeien in parken en aangewezen
natuurterreinen. Die groeiplaatsen worden goed beheerd zolang de plaats geen andere rol of
inrichting krijgt. In dat geval worden planten zo mogelijk verplant. Waar orchideeën verdwijnen
door veranderingen in de omgeving die buiten de invloedssfeer van het beheer liggen wordt dat
als onvermijdelijk gezien. Buiten die aangewezen groeiplaatsen worden orchideeën vooral
ervaren als risicofactoren voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en wordt er voor gezorgd
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dat er tijdig de juiste vergunningen zijn om planten zo nodig legaal te vernietigen of te
verplaatsen.
In dit scenario kunnen er nog lang orchideeën in Rotterdam voorkomen al zullen de groeiplaatsen
waarschijnlijk steeds meer het karakter van heemtuinen krijgen en zal zeker het aantal
groeiplaatsen geleidelijk afnemen.
In het tweede scenario worden orchideeën vooral benaderd als indicatoren voor natuurkwaliteit.
Natuurkwaliteit die vooral te vinden is in een meer ontspannen omgang met natuur als
achtergrond (vaak contramal genoemd) voor de bebouwde omgeving die zo’n dominante rol
speelt in deze regio. Dat betekent dat inrichting en beheer van groen juist het niet of minder
ingerichte groen als voorbeeld neemt of bestaande kwaliteiten als uitgangspunt omarmd. In de
beschrijving van het voorkomen van verschillende orchideeënsoorten in de stad zijn deze
situaties verschillende keren langs gekomen.(Brede orchis, Rietorchis, Grote keverorchis,
Bijenorchis). In dat geval wordt niet ingezet op een noodzakelijk en vooral verplicht behouden van
aanwezige orchideeën maar op een gestimuleerde uitbreiding van aantallen individuen en
groeiplaatsen. Op die manier wordt fragiele rijkdom een robuuste weelde en hoeven er niet direct
alarmbellen te gaan rinkelen wanneer er een keer een leiding door een veld met orchideeën
moet.
Een dergelijk scenario vergt uiteraard een andere visie op de omgang met natuur in de stedelijkindustriële omgeving. Zo’n visie kijkt dan al lang niet meer naar orchideeën als afzonderlijke
individuen maar als soorten die wel of niet zelfstandig in de stad kunnen leven en dat is nu
precies het verschil tussen een orchidee in een Rotterdamse berm en die in een pot in de
bloemenwinkel.
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