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KNNV Plantenstudiegroep, Dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland, Vrienden van het Kennemerstrand
De winter van 2014 was nat en zacht. Slechts een enkele nachtvorst deed aan winterweer denken. In de droge
duinen begon het groeiseizoen daardoor vroeg. In de laaggelegen delen van de duinvallei duurde het nog lang
voordat het regen- en drangwater onder het maaiveld zakte. Daar kwam de plantengroei dan ook laat en
aarzelend op gang en was aanvankelijk niet zeer uitbundig. Rietorchis en vleeskleurige orchis bloeiden
mondjesmaat. Wat later bloeiende soorten als moeraskartelblad en groenknolorchis herpakten zich en
kwamen in de zomer tot uitbundige groei en bloei. Spectaculair was de vondst van honingorchis, een kroon op
het werk van de Vrienden en in het bijzonder van Jaco Diemeer, die vanaf de maaimachine ook nog een paar
bijenorchissen ontdekte en van de messen redde. Door de nattigheid was de route voor dagvlindermonitoring
tot medio mei niet volledig beloopbaar. Mede daardoor was de jaarsom van vlinders vrij laag.
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Landkaartje in zomerkleed. Foto: Pieter Kan

De route voor dagvlindermonitoring is vanaf eind mei tot eind
september veertien keer gelopen, evenveel als in 2013. Het aantal
vlinders was beduidend lager maar het aantal soorten hoger. Medio mei
kleine parelmoervlinder
5
12
waren de voorjaarsvlinders al bijna gevlogen; een maand later stond de
kleine vos
72
20
teller op slechts 122 vlinders. De zomer maakte veel goed. Van half juni
kleine vuurvlinder
2
1
tot half augustus telden we 413 vlinders en in de nazomer nog eens 170.
landkaartje
0
5
De relatief lage aantallen gaan vooral op voor de standvlinders die hun
oranje luzernevlinder
7
1
winterverblijf in open delen (grasland) van de vallei hebben zoals
zwartsprietdikkopje
18
17
icarusblauwtje, klein koolwitje en hooibeestje (tabel). Mogelijk zijn veel
Totaal
1200 693
poppen en rupsen om het leven gekomen door de langdurige nattigheid
en de hoge waterstand. Standvlinders die hun winterverblijf in droge
ruigten of struweel hebben zoals bruin zandoogje en bont zandoogje, kwamen er veel beter vanaf. Lange
afstand trekvlinders (atalanta, distelvlinder en oranje luzernevlinder) waren vanaf juli weer present. Goede
vliegers op de korte afstand zoals citroenvlinder, kleine vos en gehakkelde aurelia waren er meer dan het
voorgaande jaar. De kleine vos bleef wat achter maar die was in de nazomer van 2013 korte tijd erg talrijk. Een
derde generatie van het landkaartje werd in september gelokt door de bloemenrijkdom van het
Kennemerstrand.
Veldwerk: Anneke koper, Joop Mourik, Maarten Bongertman
klein koolwitje

Flora inventarisatie van de werkvakken
De flora van de werkvakken van 2011-2013 is opnieuw geïnventariseerd, in het bijzonder de delen die begin
2013 van struikopslag geschoond zijn. In totaal zijn 109 plantensoorten in 16 vakken aangetroffen. Daarvan zijn
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er 19 typisch voor duingrasland en duinvallei. Nieuw waren de elf onderstaande soorten, een mix van de
omgeving van droge duinen, struikgewas en de vochtig-natte duinvallei.
Veldwerk: Maarten Bongertman
Lat-naam

Ned-naam

Nr

Euonymus europaeus
Cornus sanguinea
Arctium minus
Melilotus altissimus

Wilde kardinaalsmuts
Rode kornoelje
Gewone klit
Goudgele honingklaver

1
1
1
1

Carex otrubae
Eleocharis quinqueflora
Ranunculus flammula
Liparis loeselii
Juncus alpinoarticulatus
Herminium monorchis
Centuculus minimus

Valse voszegge
Armbloemige waterbies
Egelboterbloem
Groenknolorchis
Rechte rus (duinrus)
Honingorchis
Dwergbloem

1
2
1
1
1
1
1
Dwergbloem met bloeiwijze van zomprus (links) Foto: Joop Mourik

Permanente kwadraten

Kleverige ogentroost en strandduizendguldenkruid
in een geschoond werkvak . Foto: Joop Mourik

In juli en augustus zijn vegetatieopnamen gemaakt van 14
permanente kwadraten (Pq's). In totaal zijn 90 soorten mossen en
vaatplanten waargenomen. De methode en de bestaande
kwadraten van 2011 zijn beschreven in het jaarverslag 2013
(Mourik, 2014). Op de meeroever zijn de permanente kwadraten
KS01, in 2011 met oa moeraskartelblad en zilt torkruid, en KS04, in
2011 met veel groenknolorchis, niet meer opgenomen. Deze
locaties maken nu deel uit van druk belopen paden met een korte
tredvegetatie.
Ter verbetering van de spreiding van de opnamen over de hele
duinvallei en om de ontwikkeling van de gerooide werkvakken van
2011-2013 te volgen zijn enkele nieuwe pq's (KS11-16) uitgezet. De
jongste werkvakken zijn nog in de fase van
"verstoringsverwerking"; deze worden de komende jaren in de
monitoring opgenomen. De opnamen van 2014 zijn een weergave
van de fasering van verschillende duinvalleivegetaties. De reeks
loopt van pioniervegetatie op vochtig, vrijwel kaal zand tot de
volledig begroeide vochtige tot natte duinvallei.

PQ

Korte typering

Karakteristiek 2014

Winter 2014

Topografie

KS02
KS03
KS05
KS06
KS07
KS08
KS09
KS10
KS11
KS12
KS13
KS14
KS15
KS16

Moerasvegetatie
Moerasvegetatie
Moerasvegetatie
Moerasvegetatie
Kruipwilgvegetatie
Pioniervegetatie
Moerasvegetatie
Moerasvegetatie
Moerasvegetatie
Kruipwilgvegetatie
Duinrusvegetatie
Kruipwilgvegetatie
Parnassiavegetatie
Parnassiavegetatie

Moeraskartelblad
Moeraskartelblad
Knopbies, blauwe zegge, zilte zegge
Knopbies, zilte zegge, aardbeiklaver
Knopbies, bevertjes, zeegroene zegge
Waterpunge, dwergbloem
Melkkruid, moeraszoutgras
Moeraskartelblad, vleeskleurige orchis
Moeraskartelblad, vleeskleurige orchis
Moeraswespenorchis
Armbloemige waterbies
Vlozegge, zeegroene zegge
Knopbies, aardbeiklaver
Rode ogentroost, groenknolorchis

dras
dras
onder water
dras
vochtig
nat
onder water
onder water
dras
nat
dras
vochtig
vochtig
dras

Midden meeroever
Midden meeroever
Zuiden, met zandbultje
Zuiden, met zandbultje
Hoge strandzone
Gerooid en kaal 2011
Zuiden
Zuiden, met zandbultje
Zuiden
Hoge meeroever
Hoge meeroever
Hoge strandzone
Hoge strandzone
Meeroever, kaal 2011
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Op het vroegere strand zijn kruipwilg en knopbies de toonaangevende soorten. In het laag gelegen zuidelijke
deel en in de oeverzone van het Binnenmeer heeft zich een moerasvegetatie ontwikkeld met puntmus en/of
sikkelmos en moeraskartelblad als typische soort.
De vegetatie van het schaars begroeide kwadraat KS08 is te rekenen tot de Associatie van
strandduizendguldenkruid en krielparnassia (27Aa2). De overgangsvegetaties naar een volledig gesloten
begroeiing (parnassiavegetatie van KS15, KS16 en duinrusvegetatie van KS13) hebben kenmerken van de
Associatie van duinrus en parnassia (9Ba3). De moerasvegetatie met een moslaag van gemiddeld vijf cm dikte
en de kruipwilgvegetatie van KS07, KS12 en KS14 behoren tot vele gezichten van de Knopbies-associatie (9Ba4).
De komende jaren zal blijken met welke snelheid en in welke richting de vegetatie zich bij jaarlijks maaibeheer
ontwikkelt tot opvolgende stadia.
Veldwerk: Joop Mourik, Maarten Bongertman

Plantendemografie
Groenknolorchis (Liparis loeselii)

Aantal planten

De Vrienden telden en karteerden
opnieuw het aantal planten van de
groenknolorchis, volgens de beproefde
schelpenmethode (Mourik, 2013). Van
20 juni tot 22 juli telden we in totaal
730 planten, de meeste in bloei maar
ook jonge planten die uit oppervlakkig
liggende knolletjes ontspruiten. De
laatste zijn bijzonder lastig in de
vegetatie te vinden.
De verspreiding is verder uitgebreid en
reikt nu van het uiterste zuidwesten
Groenknolorchis op het Kennemerstrand: geteld en met schelpen gemarkeerd. Foto:
Joop Mourik
tot de noordoost oever van het
Binnenmeer. Ook hoger op het strand
zijn planten gevonden, vooral in kwelzones langs de Oostbaan. Figuur 1 toont de exponentiële groei vanaf de
eerste twee planten in 2005; in 2012 is niet geteld. De meeste planten staan in het moerassige zuiden, vaak
tientallen in clusters bij elkaar. De bloeitijd loopt uiteen van eind juni tot begin augustus. De groeiplaatsen aan
de oever van het Binnenmeer zijn, mede door tred van mens en hond, gefragmenteerd. De grote groeiplaats
op de zuidwestelijke oever (2011) is daardoor nagenoeg verdwenen.
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Figuur 1. Exponentiële toename van groenknolorchis (Liparis loeselii) op het
Kennemerstrand
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Plantendemografie
Honingorchis
(Herminium monorchis)

Tijdens de groenknoltellingen
ontdekten we op 20 juni de
eerste twee planten van de
uiterst zeldzame honingorchis.
Op speciale zoektochten daarna
kwam het totaal op 21 bloeiende
planten en 13 rozetten.
Nederland is weer een stukje
rijker geworden.
Honingorchis behoort vanouds
Honingorchis op het Kennemerstrand, in een kruipwilgvegetatie met moeraswespenorchis,
tot de zeldzame orchideeën met stijve ogentroost en geelhartje (Knopbies-associatie) Foto: Jos Lammers
de hoofdverspreiding in de
kustduinen en in het heuvelland van Zuid-Limburg( Kreutz & Dekker, 2000). Eén van de oudste en zekere
waarnemingen van de kust is afkomstig uit de duinen bij Velsen (1781). Daar heeft de soort zich tot 1999 weten
te handhaven, wel op verschillende locaties want over een tijdsperiode van ruim 200 jaar is het een komen en
gaan van geschikte milieuvoorwaarden. Ook in het Noord-Hollands duinreservaat verdween honingorchis rond
de eeuwwisseling. Daarna herbergde Schiermonnikoog nog enige tijd een duingroeiplaats maar ook daar werd
de soort de laatste jaren niet meer aangetroffen, ook niet tijdens een speciale excursie door de Werkgroep
Europese Orchideeën in de zomer van 2013. De enige groeiplaats in Nederland was nog het
Lauwersmeergebied.
In de kustduinen groeit honingorchis in jonge (primaire) duinvalleien, bij voorkeur op de vochtgradiënt van
kleine bultjes of richels (Kreutz & Dekker, 2000), maar ook in oudere, grazige valleien of onder struweel van
kruipwilg, aan oevers van duinplassen, aan paden en op afgeplagde plekken (Vermeulen, 1958). De vegetatie in
jonge duinvalleien behoort tot het knopbies verbond. De kensoorten knopbies, parnassia,
moeraswespenorchis, groenknolorchis, vleeskleurige orchis, armbloemige waterbies en zeegroene zegge zijn
wijd verspreid op het Kennemerstrand te vinden. Binnen het knopbies verbond is honingorchis een zeldzame
verschijning in de associatie van duinrus en parnassia (9Ba3) en in de knopbies associatie (9Ba4) (Schaminee et
al., 1997).
De eerste waarnemingen van honingorchis werden op 20 juni gedaan en na uitgebreidere zoektochten liep het
totaal in juli op tot 21 bloeiende planten. Bovendien werden tijdens een nauwkeurige inspectie nog eens 13
rozetjes in de buurt van bloeiende planten gevonden. De bloeistengels waren gemiddeld 16 cm hoog (25 cm
max) en droegen 22 vruchtcapsules. De standplaatsen voldeden geheel aan de omschrijving van Kreutz &
Dekker (2000) en Vermeulen (1958) namelijk op de vochtgradiënt van lage richels, onder struweel van
kruipwilg, aan de rand van paden en in vakken die in 2011 van struikgewas ontdaan zijn. Gezien de wijde
verspreiding denken we dat honingorchis zich al enkele jaren geleden op het Kennemerstrand heeft gevestigd
maar onopgemerkt is gebleven. De kleine rozetten en bloemstengels zijn dan ook erg lastig in de vegetatie te
vinden. Reden temeer om zoveel mogelijk op de paden te blijven en de bloeiende planten vandaar af te
bekijken.
Veldwerk: Joop Mourik, Maarten Bongertman, Jos en Elly Lammers, Jaco Diemeer, Thijs van Trigt
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