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Fabels en feiten over klimop:
Klimop is van enorme waarde voor de biodiversiteit en met name 
voor insecten die in de herfst nog nectar nodig hebben.
Langs wegen absorbeert Klimop heel veel fi jnstof en stikstofoxiden. 
Klimop vormt geen gevaar voor de bomen, zolang deze in goede 
conditie zijn. Sommige klein blijvende boomsoorten kunnen echter 
geheel overgroeid worden. De boom dient alleen als steun.
Klimop is een uitstekende isolatie voor huizen. Een muur blijft 
kurkdroog achter het Klimopgebladerte, maar bij kalkhoudend 
cement en scheuren in de muren bestaat het risico op ingroeien. 

Epiloog van W. Boomkens:
Klimop is misschien wel de belangrijkste plant in het stedelijk gebied. 
Er is een keur aan positieve bijdragen die Klimop ons en de natuur 
om ons heen geeft. En die bijdragen zijn niet zuinig! Ik durf te 
stellen dat in elke goed volgroeide Klimop wel een vogelnestje (of 
twee) zit. Zo had ik in een vorige tuin twee Merelnestjes en een 
Winterkoningnestje in de Klimop die langs mijn de muur van mijn 
huis groeide. En dat waren slechts de nestjes die ik kon zien. Ook in 
plantsoen en park is dat het geval. Je ziet ze bijna niet maar in die 
met Kimop begroeide bomen nestelt een keur aan vogels. Merels, 
Roodborstjes, Houtduiven, mezen, etc. Holenduiven schijnen het de 
ideale nestelplek te vinden.

De mogelijkheden voor tuintoepassingen zijn ook groot: door 
zijn krachtige groei en wintergroenheid is de Klimop ideaal 
als bodembedekker, muurbedekker of haag. Je haalt er een 
multifunctionele plant mee in tuin, want naast de bedekkende 
kwaliteiten (het gehele jaar door) geeft de plant bescherming én 
voedsel voor tal van dieren. Neem in de nazomer en herfst eens een 
kijkje bij een bloeiende Klimop en je zult versteld staan van de grote 
hoeveelheid insectensoorten die zich te goed doen aan het laatste 
voedsel van het seizoen.
Laten we dus vooral zuinig zijn op deze magnifi eke laatbloeier. 
De fauna van ons land heeft hem keihard nodig. En indirect 
wijzelf dus ook.
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Inleiding:
Deze brochure is opgesteld om een bijdrage te leveren aan de 
discussie over Klimop in bomen. Veel mensen denken dat Klimop 
een risico vormt voor de boom of dat het slecht zou zijn voor 
de gezondheid van de boom. Met deze brochure willen we dit 
ontzenuwen en de meerwaarde van Klimop belichten.

Voorkomen:
Klimop (Hedera helix) is een groenblijvende klimplant die met 
hechtwortels zichzelf omhoog werkt. De soort komt in grote delen 
van Europa en Azië voor. Het verspreidingsgebied wordt bepaald 
door zijn vorstgevoeligheid. In Nederland komt Klimop oorspronkelijk 
voor op voedsel- en kalkrijke beschaduwde plaatsen. Vanwege zijn 
bijzondere eigenschappen wordt Klimop in vele verschillende vormen 
en variëteiten aangeplant. 

Ecologie:
De groenblijvende Klimop bloeit vanaf september tot november. 
Klimop komt in bomen pas in bloei als ze zo hoog is geklommen dat er 
voldoende licht gevonden wordt. Als de Klimop gaat bloeien gaan de 
bladeren er anders uitzien. Kweekvormen kunnen op de grond al bloeien.

De bloemen, die in bolvormige schermen staan, zijn erg in trek bij 
allerlei soorten insecten, bijvoorbeeld zweefvliegen, wespen, bijen, 
kevers, de laatste hommels en dagvlinders. In het najaar bloeit niet zo 
veel meer, dus de Klimop is een ware kroeg voor bijvoorbeeld Atalanta, 
Distelvlinder, Gehakkelde aurelia en Dagpauwoog. Ze gaan daarna in 
winterslaap of trekken weg en zullen maanden niet eten. 
Het Boomblauwtje legt ook zijn eieren op Klimop.

Ook ’s avonds en ’s nachts wordt de Klimop druk bezocht. Klimop kan 
tot in december blijven bloeien en tot die tijd is het een drukbezocht 
hotel-restaurant. Behalve vlinders kun je in het donker ook 
sprinkhanen tegenkomen. De Zuidelijke boomsprinkhaan bijvoorbeeld 
doet zich graag te goed aan de nectar. Tenslotte Klimop biedt een 
goede schuilplaats en vogels bouwen er graag hun nest in. Bosuilen 
zitten graag in de beschutting van de Klimop. Lijsters, duiven en 
spreeuwen eten graag de bessen in het voorjaar. Maar eet ze niet zelf, 
want ze zijn giftig. 

Klimop, met name grootbladige varianten, kan op de bodem gaan 
overheersen. Gelukkig wordt Klimop gegeten door herten en schapen 
zodat via gericht beheer overheersing kan worden ingetoomd. 

Bijna alleen in Zuid-Limburg worden typische Klimopspecialisten 
gevonden, zoals de Klimoptaailing, een paddenstoel, en insecten zoals 
Klimopcicade en Klimopluis. Maar de parasitaire Klimopbremraap 
komt door de klimaatverandering nu ook in heel Nederland voor.

Risico’s van Klimop:
Boomspecialisten beoordelen door middel van Visuele 
boomveiligheidscontroles (VTA) gemiddeld eens per 3 jaar de 
bomen om een (verkeers)veilige situatie te houden en te kunnen 
voldoen aan de zorgplicht. Om technische gebreken in de stam/
stamvoet/takken te constateren is het niet handig als deze bedekt 
zijn met Klimop. Als zeker is dat het gebrek (holte/scheur) aanwezig 
is, wordt er wel eens voor gekozen de Klimop geheel door te halen 
en alle hoger aanwezige Klimop geheel te verwijderen. 
Klimop geeft ook stevigheid en afbrekende takken vallen door de 
hechtwortels juist minder snel naar beneden.  


