Tabel 2

Ruig klokje Campanula trachelium
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: Om de 2-3 jaar maaien.
In september-oktober of vóór juni.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Een plant van 60 tot 90 cm hoog. Ruig

Begrazen 	Zie gedragscode

klokje is sterk behaard. De plant bloeit

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Schaduwgevende bomen

met licht violette of paarse klokjes.
De stengel heeft scherpe kanten en de

of struiken laten staan.
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien

bladeren zijn min of meer rond en ovaal.

of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk
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opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een
deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode
Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien
of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk
opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien
of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk
opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Een plant van vochtige, matig voedselrijke grond. Op
lemige en kalkhoudende grond waar geen dik strooiselpakket aanwezig is. Ruig klokje groeit optimaal

soort niet aanwezig

in halfschaduw. De soort is karakteristiek voor niet

soort (recent) aanwezig

te dicht eiken-haagbeukenbos en komt daarnaast
ook voor in boszomen, tussen hakhout, in heggen,
spoorbermen, steile randen en op beschaduwde
(beek)oevers.
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Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juli-augustus. Zaadverspreiding vanaf
augustus tot in de winter via wind en regenwater. Het zaad kan langer dan vijf jaar kiemkrachtig
blijven. De plant is meerjarig en overwintert met zijn
knoppen op of onder de grond.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Ruig klokje Campanula trachelium
Aanbevelingen

-	Verruiging door grote brandnetel tegengaan door
invloed van bemesting te beperken en beschaduwing door bomen (overstaanders) in stand te houden. Echter eveneens voorkomen dat groeiplaatsen
dichtgroeien met dicht struikgewas.
-	In bossen: instandhouden hakhoutbeheer (bijvoorbeeld middenbos).

Verspreiding binnen Nederland	Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg en aan de
binnenduinrand. Daarnaast op enkele plekken in de
heuvelgebieden, bij Winterswijk en aan de rand van
rivierdalen in Limburg, Gelderland en Overijssel. Ruig
klokje is alleen in het zuidoosten oorspronkelijk inheems. Op andere plaatsen, zoals de binnenduinrand
is hij verwilderd uit tuinen.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Status Rode lijst	Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Schaminée, 1996.
Websites: flora.instnat.be
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