Tabel 1

Aardaker Lathyrus tuberosus
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	Maaien in september en oktober, indien nodig ook
Een middelhoge tot hoge plant met ovale

in juni.

langwerpige bladeren. De bloemen zijn

Schonen

-

roze tot helderrood en groeien in trossen.

Baggeren

-
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Begrazen

Extensieve begrazing.

Bureau Waardenburg

Snoeien/dunnen

-

Onderhoud waterkeringen	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven
en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)
Voorbereiding van nieuwe werken	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven
en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven
en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

-

Afdammen/dempen/vergraven

-

Groeiplaats	Landplant. De plant groeit op vochtige, matig
voedselrijke, kalkhoudende grond. Op leem-, löss-,
zavel- en zandgronden. Hij heeft een voorkeur voor
zonnige plaatsen. Hij komt vaak voor in bermbegroeiingen en op dijktaluds. Aardaker komt ook
voor in akkers en stroomdalgraslanden. De soort is
echter grotendeels verdwenen uit de akkers.
soort niet aanwezig
soort (recent) aanwezig

Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juni-augustus. De plant vermeerdert
zich vegetatief door middel van ondergrondse uitlopers. Op plekken waar de uitlopers zich vertakken
ontstaan wortels, die opzwellen tot een knolletje
(soms zo groot als een hazelnoot of een kastanje).
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Daarnaast vormt de plant zaad, dat via het water
verspreid kan worden. De verspreidingsperiode loopt
van juni tot in de herfst. De plant overwintert met
zijn knoppen op of iets onder de grond.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Aardaker Lathyrus tuberosus
Aanbevelingen	Maaibeheer of eventueel extensieve begrazing, waarbij de bodem verstoord mag worden (de soort is van
oorsprong een akkerplant), maar ook periodes van
extensiever beheer laten plaatsvinden, zonder dat
de groeiplaatsen dichtgroeien met struweel.
Verspreiding binnen Nederland	Langs de Rijn en zijn zijtakken, in het Deltagebied,
in Zuid-Limburg en langs de Maas en in de duinen
van Kennemerland. Op andere plaatsen door de mens
aangevoerd.
Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Status rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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