Tabel 2

Bokkenorchis Himantoglossum hircinum
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Maaien vanaf augustus,
maaisel afvoeren.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Schonen vanaf
augustus. Geen plantmateriaal op groeiplaatsen laten
liggen.
Baggeren	Zie gedragscode
Middelhoge tot hoge plant. De bloemen

Begrazen 	Zie gedragscode

zijn groenig-vuilwit met een vrij on-

	Begrazing met schapen, maar alleen buiten de bloei-

opvallende licht paarsrode tekening en

periode (augustus t/m april).

verspreiden en bokkengeur. De middelste

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode

van de drie gekrulde slippen kan ruim vier

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien

centimeter lang worden.

of desnoods plant met bodem uitgraven en zo snel
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mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder
begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien
of desnoods plant met bodem uitgraven en zo snel
mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder
begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Bokkenorchis groeit in kalkrijke duinen op grazige,
niet al te droge plekken en tussen laag struweel. In
Zeeland groeit de soort ook op zandige, vrij schrale

soort niet aanwezig
soort (recent) aanwezig

dijkhellingen, en in Zuid-Limburg in kalkgraslanden.
Leefwijze door het jaar heen	Vaatplant, overblijvend (meerjarig). De onderste
bladeren komen al in het najaar boven de grond en
verdorren voor of tijdens de bloei. Bloeiperiode: meijuli. Zaadverspreiding via de wind in juli-augustus.
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Aanbevelingen	Voorzichtig met maaibeheer, als gevolg van maaibeheer in de verkeerde periode is reeds een groeiplaats
verloren gegaan.
-	Maatregelen om vergrassing, te sterke struweelvorming en verruiging tegen te gaan, door begrazing door schapen (niet tijdens de bloei), indien
nodig aangevuld met maaibeheer.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Bokkenorchis Himantoglossum hircinum
-	Zoomsituaties creëren met laag struweel. Hoog
opgaand schaduwrijk struweel verwijderen op
potentieel geschikte groeiplaatsen in de buurt van
bekende locaties.
Belang Waterschapspopulaties	Nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	Er zijn enkele vondsten bekend uit de Hollandse
duinen, Zeeland en Zuid-Limburg. Recent is de soort
ook in West-Brabant aangetroffen.
Status Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Kreutz & Dekker, 2000. Weeda et al., 2003.
Websites: www.stowa.nl;
www.minlnv.nederlandsesoorten.nl; flora.instnat.be
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