Tabel 1

Slanke sleutelbloem Primula elatior
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)
Maaien	Groeiplaatsen ontzien.
Lage tot middelhoge plant met zachte

Schonen	-

bladeren. De bloemen zijn lichtgeel en

Baggeren	-

zitten in groepjes bij elkaar.

Begrazen 	Groeiplaatsen ontzien/uitrasteren.
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Snoeien/dunnen	Enkele schaduwgevende struiken/bomen laten staan.
Onderhoud waterkeringen	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 ecoloog.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven
en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecoloog.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Oever- en landplant. De plant groeit op vochtige tot
vrij natte plaatsen op slibrijk zand, leem, löss en
krijtverweringsgrond. De plant verdraagt geen zware
beschaduwing. Slanke sleutelbloem is een grondwaterafhankelijke soort en staat van nature op plekken
waar ’s winters het grondwater tot aan het maaiveld
komt. De plant is ook te vinden op beekoevers.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: maart-mei. De zaden worden verspreid
via harde wind en passerende dieren (soms ook door
mens vanwege zijn sierwaarde). Verspreidingsperiode:

soort niet aanwezig

half augustus tot in de winter. De zaden blijven tot

soort (recent) aanwezig

ongeveer 5 jaar kiemkrachtig. De knopen overwinteren net boven of net onder de grond.
Aanbevelingen

-	Zorgen voor voldoende kwel of incidentele overstromingen.
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-	Bescherming van de waterhuishouding (grond- en
oppervlaktewater) ter plaatse is essentieel.
-	Voorkomen van verzuring van de standplaats: bomen en struiken die zuur bladstrooisel produceren
verwijderen (bijv. eiken) en vervangen door soorten
met goed verterend bladstrooisel (bijvoorbeeld
linde, hazelaar). Eventueel ook zuur bladstrooisel
verwijderen.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Slanke sleutelbloem Primula elatior
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	In de zuidoostelijke helft van Nederland tot in
Twente en de Gelderse Vallei. Daarbuiten mogelijk
verwilderde exemplaren of aangeplant.
Status Rode lijst	Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005. Bouman
et al., 2000.
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl
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