Tabel 3

Kruipend moerasscherm Apium repens
Jan
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Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug
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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 sterke verruiging:
2 keer per jaar maaien, in juli en oktober. Op minder
verruigde plekken 1 keer per jaar maaien. Maaisel
afvoeren.
Een kruipende plant van 10 tot 30 cm

Schonen	Zie gedragscode

groot. De blaadjes zijn min of meer rond.

Baggeren	Zie gedragscode

De stengels zijn dun en wortelen op de

Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing

knopen. De plant heeft witte bloemen in
een scherm.
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met runderen.
Snoeien/dunnen	Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien
of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk
opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: 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	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige
ingrepen in de waterhuishouding mogelijk.
Groeiplaats	Een water- en landplant van matig voedselarme tot
voedselrijke grond. De soort is kenmerkend voor
pionierssituaties waarbij de vegetatie open en kort

soort niet aanwezig

is. De soort komt voor in periodiek overstroomde,

soort (recent) aanwezig

niet of licht bemeste weilanden die ’s winters ondiep
onder water staan en ’s zomers slechts oppervlakkig
uitdrogen. Ook komt de soort voor langs zoete kreken
(oude stroomgeulen), op de oevers van waterlopen,

3

rond ondiepe poelen, in duinvalleien of in uiterwaarden.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Kruipend moerasscherm Apium repens
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juni-oktober. De zaden worden van juli
tot in de herfst verspreid. Kolonisatie vanuit een
vestiging gaat over een geringe afstand (hoogstens
ca. 30 cm/jaar). De plant vermeerdert zich ook
vegetatief. Hij vormt wortels op de knopen van de
stengels. De plant is meerjarig en overwintert met
zijn knoppen onder water.
Aanbevelingen

-	Terugdringen verruiging (zoals van riet en brand
netel).
-	Creëren van open plekken.
-	Beheer: extensieve beweiding of een intensief
maaibeheer. Hierbij krijgt extensieve begrazing
de voorkeur boven maaibeheer, omdat extensieve
begrazing beter is voor de instandhouding van een
geschikt kiemingsmilieu.
-	Verhogen van het waterpeil zodat groeiplaatsen ’s
winters onder water staan. Langdurige inundatie
gevolgd door droogvallen lijkt optimaal te zijn voor
de soort.
-	Stop zetten van eventuele bemesting.

Verspreiding binnen Nederland	Vooral in Zeeland. Hier zijn voor de soort de drie
habitatgebieden: Groote gat, Canisvliet en Vogelkreek
aangewezen. Daarnaast ook sporadisch in Brabant,
Overijssel en Gelderland. In het oosten van Nederland ontbreken echter duurzame milieucondities voor
de handhaving van de soort.
Belang waterschapspopulaties	Groot internationaal belang
Status Rode lijst	Bedreigd
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	Bijlage II en IV
FF-wet	Tabel 3
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Schaminée, 1996. Maas, 1999.
Websites: flora.instnat.be;
www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
www.synbiosys.alterra.nl/
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