Tabel 1

Grasklokje Campanula rotundifolia
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	Jaarlijks maaien. Niet tijdens of direct voorafgaand
Een lage tot middelhoge, slanke plant

aan de bloei. Maaien vanaf september, meestal pas in

met blauwe klokjes. De plant heeft twee

oktober mogelijk.

soorten bladeren: onderin rondachtige

Schonen	-

bladeren met daarboven smalle lijnvor-

Baggeren	-

mige bladeren.

Begrazen 	Langdurig extensief graasbeheer is gunstig.
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Snoeien/dunnen	Onderhoud waterkeringen	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven
en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecoloog.
Onderhoud verhardingen	Gladheidbestrijding met niet schadelijke middelen
(de plant is zoutgevoelig).
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	Grasklokje ontzien.
Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Landplant van droge, zonnige tot licht beschaduwde, grazige standplaatsen op allerlei grondsoorten.
Voorkeur voor leemhoudende grond. Grasklokje is
kenmerkend voor schrale vegetaties. Vooral aan te
treffen in grazige vegetaties op schouwpaden en

soort niet aanwezig

op taluds van sloten, beken en dijken. Soms ook op

soort (recent) aanwezig

muren of andere stenige standplaatsen.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juni- september. Vanaf augustus tot in
de winter worden de zaden via de wind of via regenwater verspreid. Het zaad blijft minstens 5 jaar goed.
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De plant kan zich ook zijdelings vegetatief vermeerderen. De plant overwintert met zijn knoppen op of
net iets onder de grond.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Grasklokje Campanula rotundifolia
Aanbevelingen

-	Jaarlijks maaien van de vegetatie om vergrassing
en verruiging tegen te gaan.
-	Langdurige extensieve begrazing zonder hooi-

		 landbeheer. Bemesting van koeien is ongunstig.
-	Voorkomen van bemesting en verzuring van heideterreinen.
-	Kort houden vegetatie, bij voorkeur met open
plekken om kieming mogelijk te maken. De soort
handhaaft zich echter ook in een gesloten grasmat,
mits de bodem niet te sterk verzuurt en de grasmat
niet te viltig is.
Verspreiding binnen Nederland	In geheel Nederland.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Websites: www.nev.nl/hymenoptera/bzzz25.pdf;
flora.instnat.be
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