Tabel 2

Maretak Viscum album
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	Kleine, bolvormige halfparasitaire plant

Schonen	-

die in bomen groeit. Hij wordt 20 tot 50

Baggeren	-

cm hoog. De bladeren van maretak zijn

Begrazen 	-

het hele jaar door groen en leerachtig.

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Bomen met maretak

Maretak heeft kleine gele bloemen en

laten staan. Schaduwgevende bomen rondom de

witte bessen.

maretak verwijderen indien deze de groeiplaats bedreigen.
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Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Bomen met maretak
ontzien
Onderhoud verhardingen	Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Bomen met maretak
ontzien.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Een halfparasitaire plant die kan woekeren in loofbomen. Maretak groeit met name in aangeplante populieren, op gekweekte appelbomen en in acacia. Ook
komt hij wel eens voor in meidoorn en sporadisch op
andere loofhoutsoorten. De soort lijkt een binding
te hebben met kalkhoudende, relatief voedselrijke,
vochtig tot natte bodems. Groeit op zonnige tot halfbeschaduwde plaatsen, zoals in vrijstaande bomen,
in bosranden en in oude hoogstamboomgaarden.
soort niet aanwezig

Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: maart-mei. Zaadverspreiding van
november tot februari via vogels (vooral lijsters) die

soort (recent) aanwezig

de kleverige witte bessen eten. De plant vermeerdert zich ook vegetatief. De plant is meerjarig en
overwintert met zijn knoppen minstens 50 cm boven
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grond.
Aanbevelingen

-	Bomen met maretak handhaven.
-	Voorlichting aan boeren omtrent schade door deze
soort.
-	Bij oude, verwaarloosde boomgaarden er voor
zorgen dat de populatie zich kan uitbreiden naar
nieuwe bomen voordat de oude waardbomen afsterven of omvallen.
-	Voldoende licht op de groeiplaats laten komen.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Maretak Viscum album
Verspreiding binnen Nederland	Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg, daarnaast
op enkele plekken verspreid door Nederland, soms
verwilderd vanuit botanische tuinen.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Status Rode lijst	Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Websites: flora.instnat.be; www.floron.nl
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