
Klokje  (Campanula) 

ALGEMENE SLEUTEL 

• Bloemen zittend, gegroepeerd bovenaan Kluwenklokje 

• Bloemen met lange of korte bloemsteeltjes 

– Blad minstens 5 x zo lang als breed, verspreid getand of gaaf 

• Onderste blad rond; vrucht knikkend; weinig bloemen, vaak alleen Grasklokje 

• Bladeren gelijk van vorm, smal 

– Kroon 25-35-(40) mm   Prachtklokje 

– Kroon 10-30 mm 

» Blad smal; bloei pluim; kroon 13-22 mm, tot 1/3 ingesneden  Rapunzelklokje 

» Bloeiwijze ijl; kroon 14-34 mm, tot ½ ingesneden Weideklokje 

– Blad tot 4x zo lang als breed, dicht getand 

• Kelk lijnvormig; kroon 12-22 mm; 2-10 bloemen Bergklokje 

• Kelk driehoekig-lancetvormig; kroon > 20mm; veelbloemig 

– In bloeiwijze kleine schutbladen; bloemen meestal naar 1 kant gericht 

 Akkerklokje 

– Schutblad even groot als bovenste stengelblad Ruig klokje 
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Klokje (Campanula) 

 Grasklokje    (Campanula rotundifolia)   Prachtklokje  (Campanula rotundifolia) 

Blad minstens 5 x zo lang als breed, verspreid getand of gaaf 

 Rapunzelklokje (Campanula rapunculus)   Weideklokje  (Campanula patula) 

ca. 1/2 
ingesneden 

grotere bloemen, 
vaker ook wit 

ca. 1/3 
ingesneden 



Bergklokje 
(Campanula rhomboidalis) 

Akkerklokje 
(Campanula rapunculoides) 

Ruig klokje 
(Campanula trachelium) 

Klokje (Campanula) 

Blad tot max. 4x zo lang als breed, dicht getand 



Familie 
 klokjesfamilie (Campanulaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bloemen zittend in hoofdjes. Plant 
meestal kort behaard, soms grijsviltig. 
Onderste bladen eirond tot lancetvormig, 
met afgeronde of hartvormige voet, 
gesteeld, de bovenste zittend, 
halfstengelomvattend. 

 Kelkslippen lancetvormig, spits. 
Bloemkroon blauwpaars.  

Hoogte bloeiende plant  
12 – 30 (– 70) cm. 

Bloeitijd 
Juni - augustus 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) 

Standplaats 
Weiden en graslanden, kalkminnend en 
thermofiel. 

 Kluwenklokje  (Campanula glomerata) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 0 0 

  1995 - … 1 1 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Campanulaceae;Campanula;glomerata;025-141-002-002;;Kluwenklokje)


Familie 
 klokjesfamilie (Campanulaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bloemkroon klokvormig, 5-lobbig, blauw 
of donkerblauw, zelden wit, 15-20 mm 
lang. Doosvrucht knikkend, bij de voet 
openspringend.  

 Onderste stengelbladen met hartvormige 
voet, gekarteld-getand, de hogere vrij ver 
uiteen, lancet- tot borstelvormig, 
gaafrandig.  

Hoogte bloeiende plant  
8 – 40 cm. 

Bloeitijd 
Juni - oktober 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) 

Standplaats 
Droge graslanden, bermen, op 
doorlaatbare bodem, soms in rotsspleten 
en op oude muren. 

 Grasklokje  (Campanula rotundifolia) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 4 4 

  1971-'94 288 288 

  1995 - … 104 104 

Onderste blad rond, 
overige lancetvormig 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Campanulaceae;Campanula;rotundifolia;025-141-002-003;;Grasklokje)


Familie 
 klokjesfamilie (Campanulaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Plant vrijwel geheel kaal.  

 Doosvrucht rechtopstaand.  
 Bloemkroon 25-40 mm lang, wijd 

klokvormig, tot 0,3-0,25 van de lengte 
ingesneden, hemelsblauw, of (vooral bij 
verwilderde planten) wit.  

 Bladen stijf, de onderste langwerpig tot 
lancetvormig, in de steel versmald. 
Bloemen in weinig-bloemige trossen. 
Bloemstelen bij de voet met 2 blaadjes.  

Hoogte bloeiende plant  
15 – 50 cm. 

Bloeitijd 
Mei - juli 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) 

Standplaats 
Open plaatsen in thermofiele bossen, 
bermen, soms rotsen. 

 Veel gekweekt en zo verwilderd. 

 Prachtklokje  (Campanula persicifolia) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 1 1 

  1995 - … 10 10 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Campanulaceae;Campanula;persicifolia;025-141-002-004;;Prachtklokje)


Familie 
 klokjesfamilie (Campanulaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Wortel dik, vlezig.  

 Bladen gekroesd. Pluim smal, met korte, 
rechtopstaande takken.  

 Bloemstelen dicht bij de voet met 2 
blaadjes.  

 Bloemkroon lichtpaars, zelden wit, 10-20 
mm lang.  

Hoogte bloeiende plant  
20 – 60 cm. 

Bloeitijd 
Juni - augustus 

Levensvorm 
Tweejarige hemikryptofyt (winterknoppen 
op of iets onder de grond) 

Standplaats 
Graslanden, bermen, braakland, op 
doorlaatbare bodem.  

 Rapunzelklokje  (Campanula rapunculus) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 1 1 

  1971-'94 210 210 

  1995 - … 138 138 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Campanulaceae;Campanula;rapunculus;025-141-002-005;;Rapunzelklokje)


Familie 
 klokjesfamilie (Campanulaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Wortel dun.  

 Bladen vlak. Pluim met afstaande takken. 
Bloemstelen ongeveer in het midden met 
2 blaadjes.  

 Bloemkroon blauw-lila, zelden wit, 15-25 
mm lang.  

Hoogte bloeiende plant  
35 – 80 cm. 

Bloeitijd 
Mei - juli 

Levensvorm 
Tweejarige hemikryptofyt (winterknoppen 
op of iets onder de grond) 

Standplaats 
Vochtige weiden, graslanden, soms op 
rotsen, vaak op zure bodem. 

 In Noord-Limburg in vloeiweiden. 

 Gekweekt en verwilderd. 

 Weideklokje  (Campanula patula) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 4 4 

  1995 - … 6 6 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Campanulaceae;Campanula;patula;025-141-002-006;;Weideklokje)


Familie 
 klokjesfamilie (Campanulaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Bladschijf van de middelste stengelbladen 
minder dan 4x zo lang als breed, dicht 
getand. Doosvrucht knikkend. 

 Kelkslippen lijnvormig. 
 Kroon 12-22 mm lang. Bloeiwijze 

armbloemig (2-10 bloemen). 

Hoogte bloeiende plant  
20 – 70 cm. 

Bloeitijd 
Juni - juli 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) 

Standplaats 
Vochtige weiden. 

 In Noord-Limburg in vloeiweiden. 

 Bergklokje  (Campanula rhomboidalis) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 2 2 

  1995 - … 0 0 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Campanulaceae;Campanula;rhomboidalis;025-141-002-010;;Bergklokje)


Familie 
 klokjesfamilie (Campanulaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Plant met ondergrondse uitlopers. 
Bloemen in een min of meer naar 1 zijde 
gekeerde tros, de meeste in de oksels van 
kleine schutbladen.  

 Kelkslippen afstaand tot teruggeslagen. 
Stengel evenals de bladen meestal weinig 
en kort behaard, stompkantig.  

 Onderste bladen eirond tot lancetvormig, 
met hartvormige of afgeronde voet, lang 
gesteeld, de bovenste lancetvormig, 
zittend, alle gekarteld-gezaagd. 
Bloemkroon meestal helder-violet.  

Hoogte bloeiende plant  
35 – 80 cm. 

Bloeitijd 
Juni - september 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) 

Standplaats 
Bouwland, braakland, taluds. 

 Akkerklokje  (Campanula rapunculoides) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 14 14 

  1995 - … 4 4 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Campanulaceae;Campanula;rhomboidalis;025-141-002-010;;Bergklokje)


Familie 
 klokjesfamilie (Campanulaceae) 

Diagnostische kenmerken 
Stengel scherpkantig, evenals de bladen 
min of meer stijf behaard.  

 Onderste bladen eirond met hartvormige 
voet, lang gesteeld, de bovenste kort 
gesteeld tot zittend.  

 Vruchtbeginsel meestal behaard.  
 Bloemkroon (25-)30-50 mm lang, blauw-

lila, zelden wit, de buis van binnen met 
lange haren.  

Hoogte bloeiende plant  
30 – 80 (- 100) cm. 

Bloeitijd 
Juli - augustus 

Levensvorm 
Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets 
onder de grond) 

Standplaats 
Bossen met zachte humus en kapvlakten. 

 Ruig klokje  (Campanula trachelium) 

Verspreiding 

    #wnm # ex 
  … - 1970 0 0 

  1971-'94 63 63 

  1995 - … 22 22 

http://www.biodiversiteitlimburg.be/atlas/index.php?pagina=(Flora;Hogere planten;Campanulaceae;Campanula;trachelium;025-141-002-008;;Ruig klokje)

