Tabel 2

Gulden sleutelbloem Primula veris
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: Bij voorkeur 2 keer per
Lage plant met behaarde stengel en

jaar maaien: vanaf half juni en vanaf half september.

langwerpige bladeren. De bladeren zijn

Maaisel afvoeren.

kleiner, ronder en donkerder groen dan

Schonen	Zie gedragscode

die van de stengelloze sleutelbloem.

Baggeren	Zie gedragscode

De bloemen zijn donkergeel met oranje

Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing

vlekken en zitten in groepjes bij elkaar.

tijdens bloeiperiode (april-juni). Vanaf half juli is
intensiever graasbeheer mogelijk.

Foto: Ewoud van der Ploeg

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Enkele struiken/bomen
laten staan.
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Landplant. Gulden sleutelbloem groeit op vochtige,
humushoudende, meestal kalkrijke grond. De plant
verdraagt geen zware beschaduwing. De plant is kenmerkend voor matig voedselrijk glanshaverhooiland
en kamgrasweiden.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: april-juni. Vanaf mei tot juli vormt de
plant zaad. De zaden worden verspreid via harde wind
en via mieren. De zaden blijven zelden langer dan
een jaar kiemkrachtig. De knopen overwinteren net
boven of net onder de grond.

soort niet aanwezig
soort (recent) aanwezig

Aanbevelingen

-	Tegengaan verdroging en vermijden lage waterpeilen.
-	Aangepast graasbeheer. Begrazing vanaf half mei
leidt tot een geringere bloei en een beperktere
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zaadproductie. Begrazing vanaf midden juli leidt
tot meer bloei, voldoende zaadzetting en verjonging.
-	Kort houden van de vegetatie door o.a. 2 keer
per jaar maaien, waarmee concurrentiekrachtigere
soorten worden teruggedrongen.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Gulden sleutelbloem Primula veris
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	Op Zuid-Limburgse hellingen en langs rivieren en
beken in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en
Utrecht. Daarbuiten mogelijk verwilderde exemplaren
uit tuinen of aangeplant.
Status Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda, et al., 1988. Van der Meijden, 2005.
Dumortier et al., 2005. Van Looy en De Blust, 1999.
Websites: www.soortendatabank.nl;
www.wilde-planten.nl
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