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land is Texel een orchideeëneiland. In het 
duingebied, maar ook in bermen en sloot-
kanten bloeien ze daar in groten getale.”

Hij heeft nog altijd contact met die boer. 
“Staan er orchideeën op zijn land, dan 
stuurt hij een foto.” Meer mensen sturen 
hem foto’s met zeldzame of mooie exem-
plaren.

Naast zijn werk als stadsecoloog bij de ge-
meente Amersfoort is Meijrink natuurgids 
en zet hij zich in voor het behoud van de be-
dreigde orchideeënpopulatie. Momenteel 
legt hij de laatste hand aan een omvangrijk 
boek dat in november verschijnt: Orchideeën 
in Nederland, 900 pagina’s, dat hij schreef 
met Eric Hartgers en Mark Engels.

Ontzettend mooi
“We trekken er veel op uit met z’n drieën 
om orchideeën te bestuderen en te fotogra-
feren. We liepen steeds tegen dezelfde 
kwestie aan: hoe herkennen we een orchi-
dee als hij is uitgebloeid? Ook zag ik in de 
boeken die we gebruikten allerlei foto’s 
zonder ecologische context. Alleen clo-
se-ups van de bloemen, geen omgeving ter-
wijl dat gegeven ook zo interessant is.” 

Zo ontstond het idee voor dit boek, ge-
vuld met beschrijvingen, infographics, teke-
ningen en veel foto’s met ook de omringen-
de vegetatie. En wat gebeurt er zoal onder 
de grond? Sommige soorten hebben knol-
len, andere hebben kluwen van wortels of 
een wortelstelsel dat lijkt op koraal – zo 
blijkt. Op de cover prijkt straks de bijenor-

penorchis zie je overal in Nederland. Hij 
groeit vooral onder bomen. Toch klopt het 
exclusieve beeld dat we van orchideeën heb-
ben deels. Sommige wilde soorten zijn na-
melijk heel kritisch over hun standplaats. 
Een veenmosorchis groeit bijvoorbeeld al-
leen in hoogveen of in veenmosrietland. 
Daar gelden heel specifieke condities.”

Hoe herken je een orchidee? De brede 
wespenorchis hier langs het pad heeft iets 
weg van een helleborus. Meijrink: “Over het 
algemeen kun je stellen dat ze allemaal een 
beetje op een kleine lelie of hyacint lijken. 
De rietorchis, gevlekte orchis en brede or-
chis zijn mooi roze. Andere hebben heel 
kleine groene of gele bloemetjes die nauwe-
lijks opvallen. 

“Ze kunnen slecht tegen concurrentie 
van snelgroeiende planten en komen voor-
namelijk voor op voedselarme bodems. In 
mei of juni maak je de meeste kans om ze te 
zien. Een paar soorten bloeien wat vroeger 
of later, zoals deze hier in de stad en de 
herfstschroeforchis in natuurgebieden. In 
Nederland zijn dit de hekkensluiters.”

A!hankelijk van schimmels
“De herfstschroeforchis doet zijn naam niet 
langer eer aan”, vervolgt Meijrink, “door het 
veranderende klimaat is de bloeitijd ver-
vroegd. Daar kun je je best zorgen over ma-
ken. Je moet geen situatie krijgen dat be-
stuiver en plant elkaar niet meer kunnen 
vinden, dat het niet meer gesynchroniseerd 
is. Dat, in het geval van de vliegenorchis bij-

Achter iedere orchidee schuilt  
een mooi verhaal

Het wilde orchideeënseizoen zit er bijna op. 
Ecoloog en lie!hebber Mark Meijrink maakt 
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E xotisch, exclusief, 
soms stij!es. De orchi-
dee heeft een wat af-
standelijk, deftig ima-
go. Maar zie de wilde 
orchidee, die bloeit ge-
woon langs de water-
kant en in graslanden, 
bossen, bermen, de 
stad en zelfs in het ha-

vengebied. De orchideeënfamilie is een van 
de grootste plantenfamilies op aarde, in Ne-
derland komen zo’n 45 soorten voor, in Eu-
ropa zo’n 250.

Voor de foto bij dit verhaal stelt Mark 
Meijrink een locatie voor waar de brede 
wespenorchis nog bloeit. Hij is ecoloog en 
bestudeert de plant voor een binnenkort te 
verschijnen boek. Het blijkt een onopval-
lend voetpad tussen hoge bomen op een 
Amersfoorts industrieterrein. De sloot langs 
het pad staat droog, ook de orchideeën heb-
ben het moeilijk. Meijrink pakt een ver-
droogd knopje vast. “Deze is niet eens tot 
bloei gekomen vanwege de droogte.”

Verderop staat wel een aantal in bloei. 
Sierlijk en fijntjes, je loopt er zo voorbij. 
Maar eenmaal opgemerkt zijn de typische 
orchideebloemetjes herkenbaar – licht-
groen en rozepaars dit keer. “De brede wes-

voorbeeld, de graafwesp tevoorschijn komt 
als de plant al is uitgebloeid. Zo kan de or-
chidee zich niet voortplanten.”

Lukt de bevruchting wel, dan rijpen ver-
volgens de zaden en verwelken de bloemen. 
Orchideeën bezitten twee uitzonderlijke ei-
genschappen: ze hebben sto"jn zaad dat 
gemakkelijk meewaait met de wind én ze 
zijn a#ankelijk van schimmels. Waar het 
zaad van veel andere planten en bomen ei-
gen reservevoedsel heeft, heeft orchi-
deezaad dat niet, vandaar dat het ook zo 
poederachtig is. Ze onttrekken hun bouw-
sto$en aan schimmels om te kiemen. 

Dat doen ze vaak meteen rond de ouder-
plant, waar de juiste bodemschimmels zijn. 
Tegelijk zijn orchideeën in staat zich over 
honderden kilometers te verspreiden, om-
dat het zaad zich gemakkelijk laat meevoe-
ren, vooral in het kustgebied. Het mooie 
plantje uitscheppen voor je achtertuin heeft 
geen zin, hoogstwaarschijnlijk zal het niet 
overleven omdat de goede schimmels daar 
niet aanwezig zijn. Sowieso mag het niet, de 
meeste orchideeën zijn bij wet beschermd. 
Van zeldzame soorten wordt zelfs de vind-
plaats geheimgehouden.

Meijrink herinnert zich de eerste wilde 
orchideeën rond het huis van zijn opa en 
oma in de Dordogne in Frankrijk. De liefde 
voor het plantje laaide op tijdens een studie 
bos- en natuurbeheer en bijbehorende stage 
bij een agrariër op Texel. De boer was na-
tuurlie#ebber en enthousiasmeerde 
Meijrink rond te kijken. “Naast een vogelei-

Mark Meijrink bij de brede wespenorchis in Amersfoort.
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Van klimaatverandering 
kun je nu eenmaal geen 
vakantie nemen

D eze zomer heb ik weer 
een paar weken in de 
Alpen doorgebracht. 
Weg van het alledaagse 
verkeerslawaai, vee-

boeren die ongestraft het land 
terroriseren, mensen die feiten 
en vlaggen omdraaien, en andere 
ergernissen. De bergen zijn voor 
mij een geweldige plek om de 
puurheid en wildheid te zoeken 
die ik mooi vind. Beklimmingen 
zijn bovendien een perfecte ma-
nier om het hoofd leeg te krijgen.

Ik genoot van de rijke natuur. 
En ik beklom de Zwitserse Lung-
hinpas, Europa’s enige tripelpunt: 
de exacte plek waarop drie water-
scheidingen samenkomen. Mi-
nieme verschillen in afstand be-
palen hier of neerslag in de 
Noordzee terechtkomt via de 
Rijn, naar de Middellandse Zee 
stroomt via de Po, of naar de 
Zwarte Zee reist via de Inn en de 
Donau. Zo kan een regendruppel 
die slechts centimeters opzij valt 

uiteindelijk 2000 kilometer ver-
derop belanden.

Toch vond ik het dit jaar moei-
lijk om aan de alledaagse zorgen 
te ontsnappen, want ook in de 
 Alpen vliegt de klimaatverande-
ring je aan. Het was er droger 
dan ik ooit zag. Het watergebrek 
was vooral een gevolg van de 
zachte winter: er was heel weinig 
sneeuw gevallen en die was gauw 
weggesmolten. Hierdoor lag het 
gletsjerijs al vroeg bloot in de 
zon.

Als je door het hooggebergte 
wandelt, word je voortdurend 

met de gevolgen daarvan gecon-
fronteerd. Gletsjers verdwijnen 
in een angstaanjagend tempo. In 
de oostelijke Alpen verliezen ze 
deze zomer gemiddeld zeven me-
ter van hun dikte. Wie met een 
tussenpoos van enkele jaren de-
zelfde gletsjer bezoekt, schrikt 
zich een ongeluk.

Waar volgens recente kaarten 
nog dikke pakken ijs en uitge-
strekte sneeuwvlakten liggen, 
vind je soms alleen nog kale rot-
sen. Zo bezocht ik een berghut 
die ooit direct langs een honder-
den meters dikke gletsjer was ge-
bouwd, maar nu op de rand stond 
van een diepe kloof met randen 
van rollend gesteente.

Het verdwijnen van sneeuw 
en ijs in de Alpen is een bui-
tengewoon groot pro-

bleem. Ook voor Nederland, en 
niet alleen omdat skiën lastiger 
wordt en bergwandelaars moeten 
omlopen. De waterbalans van de 
Alpen en de rivieren die er afstro-
men wordt sterk bepaald door 
wateropslag in de vorm van 
sneeuw en ijs. Wetenschappers 
voorspellen al decennia dat het 
slinken van de ijs- en sneeuw-
massa’s zal zorgen voor een gelei-
delijke afname van de watertoe-
voer en uiteindelijk, als de glet-
sjers helemaal zijn verdwenen, in 
drastische watertekorten tijdens 
hete, droge zomers. Die tekorten 
komen nu veel eerder dan voor-
speld.

Het is dus niet toevallig dat 
alle drie de rivieren van het tri-
pelpunt nu historisch laag staan. 
De Rijn bij Lobith passeerde gis-
teren zijn laagste stand ooit ge-
meten, de Po en Donau zijn dat 
punt al langer voorbij. Duitsland 
heeft delen van de Rijn en Donau 
geheel voor de binnenvaart afge-
sloten, zó weinig water resteert. 
En boeren in de Po-vallei vrezen 
voor hun bestaan omdat alles ver-
droogt.

Klimaatopwarming raakt je, of 
je nu thuis blijft of reis gaat. Bijna 
overal kun je zelf ervaren waar 
klimaatexperts al decennia voor 
waarschuwen; langdurige hitte, 
extreme droogte, ernstige over-
stromingen, allesvernietigende 
branden, en allerlei tekorten die 
erop volgen. Laten we elkaar aan-
kijken, erover praten en er iets te-
gen doen.

In de Alpen 
was het droger 
dan ik ooit zag

chis. “Omdat hij ontzettend mooi is, echt 
op een bij lijkt én een zonderling is, omdat 
hij aan zel! estuiving doet.” 

Alhoewel Meijrink veel reist om de 
bloem te kunnen zien - “Mensen verklaren 
me weleens voor gek dat ik half Europa 
doorkruis om bepaalde soorten te zien” - 
gaat het boek echt over de soorten die voor-
komen in Nederland. “In ons land zijn we 
ook rijk voorzien, hoor. Mijn favoriet is de 
veenmosorchis, bijna onzichtbaar voor het 
ongetrainde oog, die groeit op moerassige, 
veenachtige plekken.

“Kwetsbare biotopen zijn dat. Om de 

veenmosorchissen te kunnen zien moet je 
het water op. Bij inspectie zak je soms tot je 
middel weg. Ze worden bestoven door een 
of ander gek insectje dat uiteindelijk ie-
mand heeft kunnen fotograferen. Zo weten 
we na honderd jaar dat dat een zeldzaam 
mugje is. Eigenlijk schuilt achter iedere or-
chidee een mooi verhaal.”

In november verschijnt Orchideeën in 
Nederland - Ecologie, determinatie & 
beheer van Mark Meijrink, Eric Hartgers en 
Mark Engels; KNNV Uitgeverij, 900 blz,, 
met meer dan tweeduizend foto’s, !99,95.

De brede wespenorchis is sierlijk en !ijntjes, je loopt er zo aan voorbij. 

Er was weinig 
sneeuw 
gevallen, 
daardoor lag 
het gletsjerijs al 
vroeg bloot in 
de zon


