Tabel 2

Stijf hardgras Catapodium rigidum
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	Een gras van 2 tot 20 cm hoog. De

Schonen	-

bloeiwijze staat rechtop en is pluimvormig

Baggeren	-

(waarbij de zijtakjes iets uitstaan). Het

Begrazen 	-

gras is onbehaard. Bij uitdrogen kleurt het

Snoeien/dunnen	-

gras rood. Jonge planten zijn herkenbaar

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien.

aan hun sikkelvormig gekromde blad.

Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode, aanvullend: Tijdens herstelwerkzaamheden groeiplaatsen ontzien of anders
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delen ongemoeid laten. Gebruik kalkmortel bij voegwerkzaamheden.
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mist gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Plant met muurdelen
uithakken en zo snel mogelijk verplaatsen naar een
geschikte groeiplaats onder begeleiding van een
deskundige.
Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Stijf hardgras groeit op zonnige, droge plaatsen
op voedselarm, kalkrijk stenig substraat. Groeit op
muren, tussen stoeptegels e.d.. Vroeger en buiten
Nederland ook in graslanden. Stijf hardgras is kenmerkend voor pioniergraslanden op gruis- en steenbodems. Stijf hardgras is gebonden aan gebieden
waar in winter en lente een mild klimaat heerst en
waar de meeste neerslag in het winterhalfjaar valt.
soort niet aanwezig
soort (recent) aanwezig

Leefwijze door het jaar heen	Eénjarige plant. Bloeiperiode: mei-juli. Zaadverspreiding: juni-augustus via wind. De zaden blijven zelden
langer dan één jaar kiemkrachtig.
Vervolg: zie pagina 2
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Vervolg

Stijf hardgras Catapodium rigidum
Aanbevelingen

-	Bij herstelwerkzaamheden aan muren altijd advies
vragen aan deskundigen om rekening te houden
met locatiespecifieke factoren.
-	Herstelwerkzaamheden aan muren uitvoeren met
zachte kalkmortel (bijvoorbeeld twee delen zand op
1 deel kalk). Bij voorkeur niet tot de rand opvoegen of laten inspringen van de voegen.
-	Door regelmatig, kleinschalig onderhoud voorkomen
dat er op termijn zeer grote ingrepen noodzakelijk
zijn.
-	Uitbreiding stimuleren door muren in de omgeving
van bestaande groeiplaatsen geschikt te maken.
-	Schaduwgevende bomen verwijderen.

Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	In stedelijk gebied en in Zeeuws-Vlaanderen, ZuidLimburg, Friesland en Noord-Holland.
Status Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Websites: www.wilde-planten.nl;
www.soortenbank.nl; flora.instnat.be.
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