
Notitie 

 

RAPUNZELKLOKJE IN DIJKRING 41 LAND VAN MAAS EN WAAL 

 

Datum: 05-05-2009 

 

 

Beschermde plantensoort(en) 

 

Plantensoort: Rapunzelklokje - Campanula rapunculus 

 

Status:   Flora- en faunawet, tabel 2 (zie bijlage 1) 

 

Dijkring, waterkering en dijktraject 

 

Dijkring:  41  Land van Maas en Waal 

Waterkering: 410402  Nijmegen:  NY006- – NY026 

Dijktraject:  NY 024.00 – 025.20  binnentalud en kruin  

 

Huidige situatie 

 

Honderden volwassen en juveniele exemplaren van Rapunzelklokje (proefvakken met veel Rapunzel-klokje 

ingemeten met GPS), in tamelijk goed ontwikkelde, soortenrijke dijkvegetatie met lage tot middelmatige 

biomassaproductie (voornamelijk op binnentalud, slechts enkele op kruin).  

 

Huidig beheer 

 

Tot enkele jaren geleden wisselbeweiding met schapen binnen vast raster. Daarna tweemaal maaien met afvoer van 

maaisel. 

 

Nieuw beheer 

 

1. Tweemaal maaien met afvoer van het maaisel. Eerste maaibeurt na bloei en zaadzetting van Rapunzel-klokje 

(tijdstip afhankelijk van weersomstandigheden; vaak voldoet na 15 juli). Tweede maaibeurt in september. Of: 

2. Vroege, korte en intensieve beweiding met schapen in 1e helft van april met maaibeurt in augustus/september 

(met afvoer van maaisel). 

 

Voorkeur: beheer 1 

 

Monitoring 

 

Jaarlijks (voorlopig): populatieonderzoek a.h.v. volwassen exemplaren, juveniele exemplaren en kiem-planten 

inclusief rapportage aan waterschap.    

 

 



 

Bijlage 1. 

 

Tabellen soorten Flora- en faunawet 

In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de 

ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in het kader van 

het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van 

artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB artikel 75). 
 

Toelichting tabel 1 

-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of 

ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan deze 

vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden. 

-Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor 

deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. lichte 

toets). 

 

Tabel 1: Algemene soorten 

 

Vaatplanten 

Aardaker   Lathyrus tuberosus 

Gewone vogelmelk  Ornithogalum umbellatum 

Grasklokje   Campanula rotundifolia 

Grote kaardenbol   Dipsacus fullonum 

Knikkende vogelmelk  Ornithogalum nutans 

 

Toelichting tabel 2 

-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of 

ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten 

worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle 

vogelsoorten. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. 

-Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor 

deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet 

van toepassing op alle vogelsoorten (zie toelichting tabel 3) 

 

Tabel 2: overige soorten 

 

Vaatplanten 

Rapunzelklokje  Campanula rapunculus 

Veldsalie  Salvia pratensis 

Wilde marjolein  Origanum vulgare 

 

Toelichting tabel 3 

-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik, geldt een 

vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een 

door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te 

kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor 

artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf 

opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. 

-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen 

vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. 

-Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik en voor 

activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een ontheffing 

te krijgen. 

-Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig. 

-Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet 

genoemd belang1, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie 

criteria vormen de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet voldaan zijn). 

-De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten. 

 

Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB 

 

Vaatplanten 

- 

 

Bijlage IV HR 

 

Vaatplanten 
- 



 


