Tabel 2

Groene nachtorchis Coeloglossum viride
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
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen 	Zie gedragscode
	Extensieve begrazing met schapen kan verruiging
tegen gaan en dat is gunstig voor de groene nacht
orchis.
Lage tot zeer lage orchidee. Knollen lopen

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode

uit in twee of meer wortels. Bladeren

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien

verschijnen in het voorjaar, staan schuin

of desnoods plant met bodem uitgraven en zo snel

omhoog en beginnen niet vanuit dezelfde

mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder

plaats aan de stengel. Bloemblaadjes zijn

begeleiding van een deskundige.

groen en vaak roodbruin aangelopen.

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	Landplant. Soort groeit op vrij schrale, matig voch
tige tot droge bodems. Zij groeit in Zuid-Limburg op
krijthellingen op plekken waar het krijt in mozaïek
voorkomt met lemige tot kleiige, vaak min of meer

soort niet aanwezig
soort (recent) aanwezig

zure afzettingen.
Leefwijze door het jaar heen	Vaatplant, overblijvend (meerjarig). Bloeiperiode:
mei-juni. De groene nachtorchis vormt zaad dat in
de maanden juli -augustus door de wind verspreid
wordt. Bovengrondse delen sterven in winter af.
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Aanbevelingen	Maatregelen om vergrassing, struweelvorming en ver
ruiging tegen te gaan, door middel van maaibeheer
of schapenbegrazing.
	-	Onderzoek naar populatie-eigenschappen, kie
momstandigheden en andere groeiplaatscondities,
in combinatie met herintroductie op voormalige
groeiplaatsen, of in de omgeving daarvan.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Groene nachtorchis Coeloglossum viride
Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Groene nachtorchis is een plant die vooral in de
bergen voorkomt. De soort is ook in Zuid-Limburg
zeer zeldzaam en heeft slechts één bestendige groeiplaats.
Status Rode lijst	Bedreigd
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Kreutz & Dekker, 2000. Van der Meijden, 2005. Weeda
et al., 2003.
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl
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