Tabel 1

Lange ereprijs Veronica longifolia
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: Jaarlijks maaien of
opslag verwijderen.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Een hoge plant van 60 tot 120 cm met

Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing.

sierlijke, blauwe bloemtrossen. De plant

Snoeien/dunnen	-

heeft taaie stengels en langwerpige

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien

bladeren die tegenover elkaar of in kran-

of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk

sen staan. De bloemen worden na de bloei

opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een

snel bruin. Lange ereprijs is gemakkelijk
te verwarren met aarereprijs (Veronica

deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

spicata) die als tuinplant wordt verkocht.
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Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Bureau Waardenburg

Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien
of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk
opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien
of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk
opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige
ingrepen in de waterhuishouding doorvoeren.
Groeiplaats	Een plant van vochtige tot natte, matig voedselrijke,
bodem. De plant komt zowel op licht beschaduwde
plaatsen als in de volle zon voor. De soort is karak-

soort niet aanwezig

teristiek voor natte strooiselruigten en komt voor

soort (recent) aanwezig

in oeverruigten en ruige graslanden, zoals in rivier
oevers, langs oude rivierarmen, langs bermsloten, in
kanaalbermen en langs spoorwegen.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juli-augustus. Zaadverspreiding vindt

1

plaats via water. Daarnaast vermeerdert de soort zich
vegetatief door middel van ondergrondse uitlopers.
De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de grond.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Lange ereprijs Veronica longifolia
Aanbevelingen

-	Instandhouden van overhoekjes in beekdalen.
-	Bij niet te intensieve begrazing of betreding wordt
de soort vanwege zijn taaie stengel enigszins bevoordeeld ten opzicht van andere plantensoorten.
-	Terugdingen van voedselrijkdom van grote wateren
(waarbij de soort verdrongen wordt door grote
brandnetel en rietgras).
-	Verwijderen van zwarte els of wilgen om een open
vegetatie in stand te houden.

Verspreiding binnen Nederland	In de dalen van Vecht en Beneden-Dinkel in Over
ijssel en in het Dommeldal in Noord-Brabant. Soms
langs de grote rivieren. De soort verwildert ook
vanuit tuinen.
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Status Rode lijst	Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Schaminée, 1996.
Websites: flora.instnat.be;
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