Tabel 2

Hondskruid Anacamptis pyramidalis
Jan
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Mrt
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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.
Lage, soms middelhoge orchidee. De

Maaisel afvoeren.

vlezige bladeren staan schuin omhoog

Schonen	Zie gedragscode

en beginnen niet vanuit dezelfde plaats

Schonen vanaf augustus.

aan de stengel. De bladeren zijn smal en

Baggeren	Zie gedragscode

vaak talrijk. De onderste bladeren komen

Begrazen 	Zie gedragscode

al in de herfst boven en verdorren voor

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Bij voorkeur bomen

of tijdens de bloei.

en struiken verwijderen op geschikte groeiplaatsen

Foto: Floris Brekelmans/

(kalkrijke duinen nabij zeedorpen).

Bureau Waardenburg

Onderhoud waterkeringen	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.
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	Landplant. Groeit op zonnige tot licht beschaduwde,
droge plaatsen, op lichte, kalkrijke humushoudende
grond, in schraal (duin)grasland of in een ijle
begroeiing van Dauwbraam, vaak op noordhellingen

soort niet aanwezig

(relatief vochtig microklimaat). De Nederlandse

soort (recent) aanwezig

groeiplaatsen in de vastelandsduinen kennen een
lange geschiedenis van menselijke beïnvloeding. Met
name beweiding heeft bijgedragen tot het ontstaan
van het type grasland waarin hondskruid voorkomt.
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Er lijkt daar een verband te zijn tussen het staken
van begrazing en het verdwijnen van hondskruid. Te
intensieve begrazing is echter eveneens nadelig voor
deze soort.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Hondskruid Anacamptis pyramidalis
Leefwijze door het jaar heen	Vaatplant, overblijvend (meerjarig). Bloeiperiode:
juni-juli. Verspreiding van zaad door wind in juli-augustus. Bovengrondse delen sterven in de winter af.
De aantallen bloeiende exemplaren kunnen van jaar
tot jaar uitzonderlijk sterk wisselen.
Aanbevelingen

-	Maatregelen om vergrassing, struweelvorming
en verruiging met dauwbraam tegen te gaan. Bij
voorkeur door een combinatie van extensieve
begrazing, konijnenbegrazing en betreding, indien
nodig aangevuld met maaibeheer.
-	Sterke erosie op steile groeiplaatsen tegengaan
indien nodig.
-	Struweel en bos verwijderen op potentieel geschikte groeiplaatsen (kalkrijke duinen nabij zeedorpen).

Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Zwaartepunt van voorkomen is in de kalkrijke duinen.
Er zijn daar enkele bestendige groeiplekken. Sinds
enkele jaren zijn er nieuwe vindplaatsen bijgekomen
buiten de duinen, in wegbermen, opgespoten zandvlakten in het westelijk deel van het land. De recente
uitbreiding binnen en buiten de duinen is mogelijk
het gevolg van de zachte winters van de laatste
jaren. Op de Zuidlimburgse krijthellingen is de soort
zeldzaam.
Status Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Kreutz & Dekker, 2000. Weeda et al., 2003.
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
www.soortenbank.nl
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