Tabel 2

Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris
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: Maaien vanaf half juli
Zeer lage wollig behaarde plant met

tot half februari.

langwerpige, gekreukelde bladeren. De

Schonen	Zie Gedragscode

bladeren zijn lichtgroen. Bloemen zijn

Baggeren	Zie Gedragscode

lichtgeel met een eigeel hart.

Begrazen 	Zie Gedragscode

Foto: Jeroen Willemsen

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Enkele schaduwgevende
struiken of 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	Zie Gedragscode
Groeiplaats	Landplant. De plant groeit op vochtige, matig
voedselrijke, zwak zure grond. De plant heeft een
voorkeur voor licht beschaduwde plaatsen.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: februari-mei. De bladeren sterven bij
vorst af. De zaden vallen na de bloei op de grond
en worden vervolgens door mieren verspreid. De ver
spreidingsperiode van het zaad loopt van mei tot half
juli. De zaden blijven minstens 5 jaar kiemkrachtig.
De knopen overwinteren net boven of net onder de
grond.
Aanbevelingen

-	Handhaven van een korte vegetatie met open plekken door maaien en afvoeren van de vegetatie en

soort niet aanwezig
soort (recent) aanwezig

het verwijderen van opslag en bramen.
-	Herstel kleinschalig agrarisch landschap met
vochtige randen en houtwallen.
-	Hooghouden grondwaterpeil, maar de soort mag
niet te nat komen te staan.
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Verspreiding binnen Nederland	Oorspronkelijk in beekbegeleidende bossen in WestBrabant en Drenthe, mogelijk ook in de duinstreek.
Tegenwoordig in Drenthe alleen nog op taluds van
greppels en sloten buiten het bos, in de duinstreek
vooral verwilderde exemplaren en in Brabant uiterst
zeldzaam.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Status Rode lijst	Bedreigd
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 1998. Werkgroep Florakartering
Drenthe, 1999. Van der Meijden, 2005.
Websites: www.waterschaphollandsedelta.nl
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