Tabel 2

Rapunzelklokje Campanula rapunculus
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 oktober.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen 	Zie gedragscode, aanvullend: Extensief graasbeheer is
mogelijk.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
Een plant van 60 tot 90 cm hoog. De bloe

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaats bij voorkeur

men zijn violet van kleur en klokvormig.
Vaak is de plant alleen in de bovenste

ontzien, omdat het een tweejarige soort betreft.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode, aanvullend: Gladheidbestrijding met

helft vertakt. De bladeren zijn langwerpig.

niet-schadelijke middelen (de plant is zoutgevoelig).

Onderaan de plant hebben de bladeren
een steel. De bloemsteel heeft twee steel

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

blaadjes.

Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaats bij voorkeur
ontzien, omdat het een tweejarige soort betreft.
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Verwijderen bovengrond/

graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaats bij voorkeur
ontzien, omdat het een tweejarige soort betreft.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Op vochtige, kalkhoudende, grazige grond met
een hoog organisch stofgehalte. Rapunzelklokje
is kenmerkend voor het ruige glanshavertype op
voedselrijke bodem. De plant is sterk gebonden aan
winterdijken. Ook in bermen, aan bosranden en langs
spoorwegen.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: mei-augustus, soms tot in oktober. De
plant is tweejarig. De plant overwintert het eerste
jaar met zijn knoppen op of net iets onder de grond.
soort niet aanwezig
soort (recent) aanwezig

Na de bloei in het tweede jaar sterft de plant af.
Aanbevelingen	-	De plant kan zich sterk uitbreiden wanneer in het
begin van de zomer wordt gemaaid. Door het ma
aien wordt de plant gestimuleerd om meer bloemen
en meer zaad te vormen. Ook komen na het maaien
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meer kiemplanten tot ontwikkeling.
	-	Het vegetatietype waarvan de plant een kensoort
is, heeft baat bij enige vorm van verruigging en
kan instandgehouden worden door 1 keer per jaar
te maaien met afvoer van maaisel of door 2 keer
per jaar te maaien zonder afvoer van maaisel.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Rapunzelklokje Campanula rapunculus
Verspreiding binnen Nederland	In Zuid-Limburg en langs de rivieren.
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Status Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005. Van Looy
en De Blust, 1999.
Websites: flora.instnat.be
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