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Verslag orchideeën excursie Lauwersmeer 

Op zaterdag 25 juni is de orchideeën excursie naar het Lauwersmeer geweest op zoek naar 

o.a. de rietorchis en de zeldzame honingorchis en bijenorchis. De auto uit Drachten 

arriveerde na een verkeerd begrepen afspraak en na “sightseeing” door de polder te laat op 

de afgesproken plaats. Op de parkeerplaats aan de strandweg werden de vier mensen uit 

Drachten enthousiast begroet door de 5 wachtende: de berm stond vol met orchideeën! 

Na een kop koffie gingen we op pad.  

De excursie begint al dwalende door de berm 

langs de Strandweg waar veel rietorchissen 

staan. Naast deze plant vinden we er o.a. de 

bitterling, het strand duizendguldenkruid, 

gewoon walstro, rolklaver en de reigersbek. 

Na ongeveer een kwartiertje hier 

rondgezworven te hebben komt de heer Hans 

Charter van Staatsbosbeheer op zijn 

brommertje langs. Hij wijst ons erop om niet 

als een losgelaten groep kinderen door de 

berm en dus de vegetatie te lopen, opdat er 

dan veel vernield wordt. Hij heeft gelijk en we 

nemen ons voor om zijn advies om op het 

pad te blijven, op te volgen. Na een tijdje 

vervolgen we, onder het kunstwerk door, het 

orchideeënpad.  

Dit pad loopt het eerste deel evenwijdig met 

de Marneweg richting Lauwersoog, is een 

uitgezette route van ruim 3 kilometer en gaat langs een aantal schrale graslandjes, door bos 

en langs ruigere veldjes, dus heel gevarieerd. Het pad is pasgeleden gemaaid; de tractor 

met de maaimachine heeft duidelijke sporen achtergelaten. Wat schets onze verbazing als 

we zien dat een prachtige brede westenorchis is platgereden door de maaimachine. De 

bestuurder hiervan was vast niet de heer Gartner tegengekomen!  

Het eerste schrale grasveldje aan de oostkant van het pad verrast ons door de vele 

moeraswespenorchissen, die op het punt van bloeien staan. De rietorchis staat gelukkig nog 

volop in bloei. Daarnaast is hier het rondbladig wintergroen te vinden. Aan de westkant is 

een ruige bramenbegroeiing met bloeiende kamperfoelie en - avondkoekoeksbloem. Langs 

het pad is veel jacobskruiskruid te vinden: 

deels nog volledig intact, maar er zijn ook 

veel kaalgevreten door de prachtige rups 

van de jacobsvlinder. Deze rups vinden we 

dan ook in een aantal groottes op de plant. 

Gezien de vraat op enkele ervan stonden 

de rupsen op punt van verpoppen. 

Daarnaast zien we een grote brandnetel 

met veel zwarte rupsen erop. Van de 

dagpauwoog of misschien nog van een 

andere vlinder? Eén van de deelnemers 

heeft het thuis opgezocht en het bleken 

rupsen van het landkaartje te zijn. (zie foto) 

Deze zijn moeilijk te onderscheiden van die 
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van de dagpauwoog, maar deze rupsen hebben twee fijngedoornde uitsteeksels op de kop. 

Beide soorten hebben echter wel de grote brandnetel als waardplant. (info: vlindernet.nl)  

Als echte natuurmensen hadden we ook oog voor de kevers en de torretjes die we onderweg 

tegenkwamen. Zo zagen we prachtige exemplaren van o.a. het grote populierenhaantje, de 

rozenkever en het elzenhaantje. Daarnaast waren op de bladen van de els mooie 

elzengallen te vinden. Ook vonden we een prachtige sabelsprinkhaan.  

Vlak bij de voetgangersbrug over de Marneweg is een prachtig veldje te vinden met vele 

exemplaren van de rietorchis. Ook groeien hier veel moeraswespenorchissen, waarvan de 

eerste exemplaren in bloei stonden. Het rondbladig wintergroen komt hier ook volop voor. Op 

dit veldje zijn we nog op zoek geweest naar de bijenorchis, maar helaas we hebben hem niet 

kunnen vinden.  

Verder hebben we aan planten o.a. gezien kamgras, grote ratelaar, wilde peen, de eerder 

genoemde bitterling en strand duizendguldenkruid, het rozenkransje, veldlathyrus en 

ogentroost. Een volledige lijst van de soorten gaat naar het archief.    

Om 13.00 uur vertrekken de negen deelnemers, enthousiast van het vele moois wat ze 

hebben gezien, weer huiswaarts.  

 

Ureterp, juli 2016 

Roelie Ansingh 

 

 

 

Bijlage: Waargenomen soorten tijdens de orchideeënexcursie 
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Waargenomen soorten tijdens de orchideeënexcursie 

Plaats:  Lauwersmeergebied 

Datum:  Zaterdag 25 juni van 10.00 tot 13.00 uur   

Aantal deelnemers:  9 

Planten:    

rietorchis timoteegras 

brede wespenorchis kamgras 

moeraswespenorchis zachte witbol  

speerdistel   

liggende klaver liguster 

witte klaver  braam 

kleine klaver  kamperfoelie 

rode klaver duindoorn 

rolklaver es  

vogelwikke els 

smalle weegbree esdoorn 

rozekransje rozen spec (waars hondsroos) 

bitterling populier 

veldzuring   

ridderzuring   

reigersbek vlinders:  

gewoon walstro atalanta 

glad walstro rupsen van:  

zilverschoon het landkaartje  

madelief jacobsvlinder  

scherpe boterbloem   

brunel gr populierenhaantje  

grote ratelaar rozenkever 

grote brandnetel elzenhaantje  

biggekruid   

wilde peen elzengallen  

jacobskruidkruid   

ogentroost sabelsprinkhaan  

kleefkruid   

heermoes    

strand duizenguldenkruid   

teunisbloem   

veldlathyrus   

avondkoekoeksbloem   

rondbl wintergoren   

gewoon nagelkruid   

hondsdraf   

koninginnekruid   

fluitekruid   

zevenblad    

 


