Tabel 2

Pijlscheefkelk Arabis hirsuto sagittata
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	Schonen	Baggeren	Begrazen 	Snoeien/dunnen	Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode
Onderhoud verhardingen	Ondersoort van ruige scheefkelk. Rozet
vormende plant op oude muren. Mid-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

delhoge, tengere plant met donkergroene

Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode

bladeren met een niet of weinig vertakte

Verwijderen bovengrond/

bloemstengel en kleine witte bloemen.

graafwerkzaamheden	-

De plant lijkt op een tengere vorm van

Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode

torenkruid.

	Herstelwerkzaamheden aan muren uitvoeren met
kalkmortel.

Foto: Floris Brekelmans/
Bureau Waardenburg

	Indien nodig: tijdelijk of definitief verplaatsen
van de plant inclusief muurdeel, uitsluitend onder
begeleiding van een deskundige.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode
Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Droge kalkrijke grond en oude stadsmuren.
Leefwijze door het jaar heen	Tweejarige of overblijvende plant. Bloeiperiode: meijuni. Bovengrondse delen sterven af in de winter.
Aanbevelingen

-	Goede voorlichting geven aan lokale beheerders.
-	Herstelwerkzaamheden aan muren uitvoeren met
kalkmortel.
-	Door regelmatig, kleinschalig onderhoud voorkomen
dat er op termijn zeer grote ingrepen noodzakelijk
zijn.

soort niet aanwezig
soort (recent) aanwezig

-	Indien nodig: tijdelijk of definitief verplaatsen
van de plant inclusief muurdeel, uitsluitend onder
begeleiding van deskundigen.
-	Uitbreiding stimuleren door muren in de omgeving
van bestaande groeiplaatsen geschikt te maken.
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Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Soort kwam vroeger voor op muren van enkele
vestingsteden zoals Harderwijk, Wijk bij Duurstede
en Den Bosch. Ook was deze plant bekend van de
Sint-Pietersberg. Nadat zij tientallen jaren niet meer
gevonden was, is zij ‘herontdekt’ op enkele plaatsen
in Limburg.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Pijlscheefkelk Arabis hirsuto sagittata
Status Rode lijst	Ernstig bedreigd
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 2003.
Websites: wilde-planten.nl;
www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
www.soortenbank.nl

2

