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Klimop kent iedereen, maar niet bij iedereen is bekend dat deze plant zo’n belangrijke functie heeft voor flora en 
fauna. 
 

   
 
Klimop is een groenblijvende klimplant die groeit op vochtige, voedzame grond en zich met hechtwortels vast-
klemt aan alles waar hij tegenaan groeit. Ook kruipt de plant over de grond. De stengels en takken die klimmen of 
over de bodem kruipen hebben gelobde, doffe bladeren, maar de takken die geen hechtwortels hebben en los 
hangen hebben grotere, eironde, toegespitste, glanzende bladeren. De bloemen ontstaan alleen aan deze laatst-
genoemde stengels. De bessen ontstaan in het najaar en zijn in het volgende voorjaar pas rijp. Een mooi moment 
voor vogels om ze te eten, want de meeste andere bessen zijn dan al opgegeten. 
  

      
Blad van het 
klimmend of 
kruipend gedeelte 
van de plant   

Blad van 
vrijhangende 
takken 

Hechtwortels, 
luchtwortels 

bloem Vruchten, die later donkerblauw wor-
den 

 
Men heeft wel eens het idee dat klimop schadelijk zou zijn voor bomen en dat ze deze verstikken. Dat is niet het 
geval. De plant boort zich niet in de bast, maar vult alleen de oneffenheden op. Alleen zeer oude bomen of takken 
van bomen kunnen bezwijken onder het gewicht van klimop. Dit alles weegt niet op tegen de positieve eigen-
schappen die deze plant heeft. Klimop heeft geneeskrachtige eigenschappen en reinigt de lucht. Hij beschermt 
bomen tegen zonnebrand, verdamping en schade en vormt een belangrijke voedselbron en schuilplaats voor al-
lerlei insecten, vogels en kleine zoogdieren. 
 
Klimop en insecten  
In een klimop kom je ontzettend veel verschillende soorten insecten tegen: (zweef)vliegen, kevers, spinnen, wes-
pen, bijen, dag- en nachtvlinders, luizen, slakken et cetera. De plant bloeit pas laat in het seizoen, in september 
en oktober. Veel bloemen zijn tegen die tijd al uitgebloeid en dan biedt de nectarrijke klimop het nodige voedsel 
voor de dan nog aanwezige insecten. Vlinders die zich daarna terugtrekken voor de winter doen zich er ook nog 
even te goed aan. De bloemen ruiken niet lekker en trekken daarmee vliegen aan, die vaak op mest te vinden 
zijn, maar ook allerlei zweefvliegen.  
 
Vliegen en zweefvliegen 
 

     
Phaonia tugorium groene vleesvlieg Groene vleesvlieg roodwangbrom-

vlieg 
Strontvlieg 

 

     
Snorzweefvlieg Kommazweefvlieg Gele halvemaanzweefvlieg Blinde bij Bosbandzweefvlieg 
 



Bijen en hommels 
Bijen en hommels weten de klimop eveneens te vinden. Soms zonnen ze op de bladeren, maar sommige bijen en 
hommels zoeken in de aarde onder de klimop een geschikte nestgelegenheid. 
 

      
Roodgatje Boomhommel Rosse metselbij Honingbij Zonnende weide-

hommelkoningin 
Gewone koekoeks-
hommel 

 
Eind september, de plant begint te bloeien. Er komen gelijk tientallen bijen en (zweef)vliegen op af. 

     
 Honingbij Herfstvlieg Kegelbijvlieg Blinde bij 
 
Luizen, mieren, kevers en spinnen 
Er zitten wel eens luizen op klimopbladeren en -stengels. Luizen scheiden met hun achterlijf een zoete stof af, 
honingdauw. Als de wiedeweerga komen mieren af op deze lekkernij en “melken” de luizen. De luizen zijn zelf 
voedsel voor gaasvliegen, lieveheersbeestjes en andere dieren. 
Lieveheersbeestjes leggen graag hun eieren in klimop. Spinnen vangen vanuit hun schuilplaats tussen de sten-
gels en bladeren de nodige insecten, waarna ze zich weer snel terugtrekken.  

      
Een veelstippig Aziatisch, een zevenstippelig en een 
schaakbordlieveheersbeestje 

Kraamwebspin Strekspin Huiszebraspin 

 
Vlinders 
Het boomblauwtje en het bont zandoogje weten in de zomer de honingdauw feilloos te vinden en snoepen hier 
graag van. De tweede generatie boomblauwtjes legt bij voorkeur eitjes in de bloemknoppen van klimop. Trekvlin-
ders als de distelvlinder, atalanta en gamma-uil en de hier als vlinder overwinterende soorten als dagpauwoog, 
kleine vos en citroenvlinder slaan nog even een flinke voorraad in. Ook andere dag- en nachtvlinders weten de 
klimop te vinden. Op een mooie zomernacht zijn er wel eens 30 soorten nachtvlinders bij klimop geteld. 

      
Boomblauwtje Gamma-uil Gehakkelde aurelia Dagpauwoog Atalanta Kleine vos 

 
Vogels 
Vogels eten de klimopbessen en zorgen hiermee voor de verspreiding van de plant. 
Tussen de bomen, struiken en de klimop bevinden zich vaak open ruimtes. Deze geven de mogelijkheid voor vo-
gels om hier hun nesten veilig uit het zicht voor roofvogels en andere predatoren te bouwen. Ook kunnen zij hier 
prima schuilen. Vogels die hier dankbaar gebruik van maken zijn mussen, mezen, heggenmus, merel en winter-
koning. 

    
Koolmees Heggenmus Merel Winterkoning 

 


