Tabel 2

Weideklokje Campanula patula
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 augustus.
Een middelhoge plant met een dunne

Schonen	Zie gedragscode

stengel en langwerpige bladeren. De

Baggeren	Zie gedragscode

klokjes (bloemen) zijn blauwlila, soms wit.

Begrazen 	Zie gedragscode

De bloemen staan in een pluim. Te onders-

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode

cheiden van rapunzelklokje door de twee

Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Onderhoud dijken vanaf

blaadjes in het midden van de bloemsteel
en de vlakke bladeren.

september.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode
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Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaats bij voorkeur
ontzien, omdat het een tweejarig soort betreft.
Verwijderen van bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaats bij voorkeur
ontzien, omdat het een tweejarig soort betreft.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Afdammen/dempen/vergraven	Groeiplaats	Plant van vochtige, zonnige tot licht beschaduwde,
grazige, voedselrijke zand- en kleigrond. Weideklokje
is met name aan te treffen in uiterwaarden en hooilanden.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: mei-juli. De plant is tweejarig en bloeit
het eerste jaar niet. Na de bloei tot in de winter
worden de zaden door de wind uit de vrucht geschud
en soms door regenwater verder verspreid. De zaden
kunnen langer dan 5 jaar kiemkrachtig blijven. De
plant overwintert het eerste jaar met zijn knoppen
op of net iets onder de grond. Na de bloei in het
tweede jaar sterft de plant af.

soort niet aanwezig
soort (recent) aanwezig

Aanbevelingen	Vermijdt lage waterpeilen.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Zeer zeldzaam langs de Rijn en Maas. Vroeger in
gevoerd met graszaad.
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Status Rode lijst	Bedreigd
Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn	FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda, et al., 2003. Van der Meijden, 2005.
Websites: www.soortendatabank.nl;
www.wilde-planten.nl

