Tabel 1

Akkerklokje Campanula rapunculoides
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	Bij voorkeur maaien september tot juni.
Schonen	Baggeren	Begrazen 	Snoeien/dunnen	Onderhoud waterkeringen	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven
Een middelhoge tot hoge plant (van 45

en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder

tot 120 cm) met een vrij dunne, niet

begeleiding van een ecoloog.

vertakte stengel. De bloemen zijn klok-

Onderhoud verhardingen	Gladheidbestrijding met niet schadelijke middelen

vormig, blauw tot violet en zitten in een

(de plant is zoutgevoelig).

naar één kant gekeerde tros. De plant
heeft twee soorten bladeren: onderin

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

eironde bladeren met daarboven smallere

Voorbereiding van nieuwe werken	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven

bladeren. De plant groeit vaak in groepen.

en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder

Foto: Floris Brekelmans/

begeleiding van een ecoloog.

Bureau Waardenburg

Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven
en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder
begeleiding van een ecoloog.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Akkerklokje ontzien.
Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Landplant van vochtige, open, voedselrijke vaak
omgewerkte grond op krijt, löss, rivierklei, leem
en zand. Vooral aan te treffen in overgangsituaties
(bijvoorbeeld in akkerranden, bermen, heggen, bosranden etc.). Op bermen, taluds, schouwpaden, langs
spoorwegen. Van nature hoort het akkerklokje thuis
in graanakkers, waar hij na de oogst kan profiteren

soort niet aanwezig
soort (recent) aanwezig

van het wegvallen van concurrentie.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juni-augustus. Vanaf augustus tot in
de winter worden de zaad via wind of regenwater
verspreid. De plant vermeerdert zich ook via ondergrondse uitlopers. De plant is meerjarig en overwin-
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tert met zijn knoppen op of net iets onder de grond.
Aanbevelingen	Door lichte grondbewerking worden gemakkelijk uitlopers afgehakt en verspreid, wat tot vermeerdering
van de soort leidt.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Akkerklokje Campanula rapunculoides
Verspreiding binnen Nederland	Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, het rivierengebied, in
Zeeland en het stedelijk gebied. Daarbuiten verwilderd via tuinafval.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Schaminée, 1998.
Websites: wilde-planten.nl; flora.instnat.be
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