Tabel 2

Brede orchis Dactylorhiza majalis majalis
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
Schonen vanaf augustus. Geen plantmateriaal op groeiplaatsen laten liggen.
Baggeren	Zie gedragscode
Meestal laagblijvende, min of meer

Begrazen 	Zie gedragscode

gedrongen orchidee. De brede bladeren

	Zeer voorzichtig omgaan met begrazing door grote

zijn donkergroen en doorgaans gevlekt

grazers.

met massieve, zwartpurperen vlekken. De

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode

bloemen zijn gewoonlijk diep paarsrood,

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien

soms roze. Onderscheid met rietorchis

of desnoods plant met bodem uitgraven en zo snel

is niet altijd mogelijk als gevolg van

mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder

hybridisatie. De plant bloeit gemiddeld

begeleiding van een deskundige.

een maand eerder dan de rietorchis.

Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode
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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	Zonnige, grazige plaatsen op vochtige, niet te
voedselrijke, niet of slechts licht bemeste, humusrijke
grond. Staat doorgaans in beekdalen, op plaatsen
met basenrijk grondwater. Zij groeit op allerlei

soort niet aanwezig

grondsoorten. Groeit niet in pioniermilieus en in

soort (recent) aanwezig

verlandingsvegetaties.
Leefwijze door het jaar heen	Vaatplant, overblijvend (meerjarig). Bovengrondse
delen sterven in de winter af. De bloeiperiode is
mei-juli. De soort vormt zaad dat via de wind wordt
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verspreid in juli -september.
Aanbevelingen	Ecohydrologische optimalisatie: bevorderen kalkrijke
kwel en tegengaan verdroging.
-	Maaien graslanden en (randen van) rietland om de
successie te vertragen.
-	Stopzetten eventuele bemesting.
-	Zeer voorzichtig omgaan met begrazing door grote
herbivoren.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Brede orchis Dactylorhiza majalis majalis
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	De brede orchis behoorde tot halverwege de 20ste
eeuw tot de meest voorkomende orchideeën in
Nederland maar is sterk achteruit gegaan en in het
hele land zeldzaam. In het laagveengebied en in
de duinen is de soort veel minder algemeen dan de
Rietorchis.
Status Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Van der Meijden, 2005. Weeda et al., 2003. Kreutz
& Dekker, 2000.
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
flora.instnat.be
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