Tabel 2

Grote keverorchis Listera ovata
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: Slechts zeer extensief.
Maaisel afvoeren.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Slechts zeer extensief.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
	Kap van specifieke bomen /struiken als de bosbodem
te donker wordt.
Lage of middelhoge plant. De twee

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien

tegenover elkaar staande donkergroene,

of desnoods plant met bodem uitgraven en zo snel

glanzende, eironde bladeren, zitten aan

mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder

de onderste helft van de stengel. Ze staan
samen als een beker op de grond. De

begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

bloeistengel is lang, smal en heeft veel
bloemen met een roodachtig randje.

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Foto: Christophe Brochard

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. De grote keverorchis groeit op droge tot
min of meer vochtige, niet te zure plaatsen op minerale grond, niet op veenbodems. De soort komt zowel
voor in graslanden als in bossen. In bossen (zoals
hellingbossen van Zuid-Limburg) echter alleen als ze

soort niet aanwezig

niet te donker zijn geworden. In grasland komt de

soort (recent) aanwezig

soort voor langs bosranden en beschaduwde bermen,
maar ook in volle zon in schrale vochtige graslanden,
op terreininsnijdingen zoals spoorweginsnijdingen,
of op noordhellingen in de duinen.
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Leefwijze door het jaar heen	Vaatplant, overblijvend (meerjarig). Bloeiperiode
mei-juni. Bestuiving via insecten en door zelfbestuiving. Zaadverspreiding juli-september. De plant
heeft een kruipende wortelstok waarmee zij zich kan
vermeerderen.
Bovengrondse delen sterven af in de winter.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Grote keverorchis Listera ovata
Aanbevelingen

-	Selectieve kap (boom en/of struiklaag) om te voorkomen dat de bosbodem te donker wordt.
-	Verwijderen van bomen en struiken die zuur strooisel produceren (niet nodig op kalkrijke bodem)
-	In droge schraallanden: bosrandbeheer; creëren van
geleidelijke overgangen tussen bos en grasland
-	In vochtige schraallanden: extensief hooilandbeheer en verdrogingsbestrijding; geen of zeer extensieve begrazing.

Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	De grote keverorchis komt nog vrij veel voor in
hellingbossen in Zuid-Limburg. De soort komt ook
in overige delen van Nederland voor, in een groot
aantal verschillende biotopen. In het Deltagebied en
de IJsselmeerpolders is de plant aangetroffen in vrij
jonge bosaanplantingen.
Status Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Kreutz & Dekker, 2000. Weeda et al., 2003. Van der
Meijden, 2005.
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
flora.instnat.be
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