Tabel 2

Lange zonnedauw Drosera anglica
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. In
Een insectenetende plant van 0,5 tot

september-oktober.

20 cm groot. De bladeren hebben rode

Schonen	Zie gedragscode

tentakels met kleverige vochtdruppeltjes.

Baggeren	Zie gedragscode

De bloemen zijn klein en wit. Onderscheid

Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Geen begrazing mo

met de andere zonnedauwsoorten: lang

gelijk.

werpige en opgerichte bladeren.

Snoeien/dunnen	-
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Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien
of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk
opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een
deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien
of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk
opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een des
kundige.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend:
Groeiplaatsen 	Ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mo
gelijk 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	Plant van zonnige, natte, voedselarme, zwak zure
grond. Lange zonnedauw is karakteristiek voor ve

soort niet aanwezig

getaties van hoogveenslenken. De plant is daarnaast

soort (recent) aanwezig

ooit in blauwgrasland gevonden. Lange zonnedauw
groeit met name op plekken waar toevoer plaatsvindt
van mineralen vanuit het grondwater, bijvoorbeeld
kalk of ijzer.
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Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juli- augustus. Zaadverspreiding van
augustus tot in de herfst via wind, dieren en regen
water. De plant vermeerdert zich ook vegetatief via
broedknoppen. De plant is meerjarig en overwintert
met zijn knoppen op of onder de grond.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Lange zonnedauw Drosera anglica
Aanbevelingen	-	Geen gebiedsvreemd oppervlaktewater toelaten.
	-	Niet bemesten.
	-	Hydrologische voorwaarden van lange zonnedauw
herstellen, bijvoorbeeld door het stopzetten van
de afwatering van de laagste delen van het terrein
waar de soort voorkomt.
	-	Niet ontwateren.
Verspreiding binnen Nederland	Alleen nog in het Bargerveen in Drenthe.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Ernstig bedreigd
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Schaminée, 1996.
Websites: flora.instnat.be; www.soortenbank.nl;
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